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صندوق ألفا لألسهم السعودية
“Alpha Saudi Equity Fund”

صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل المستشار الشرعي المعين للصندوق
الشروط واألحكام

مدير الصندوق
شركة ألفا المالية 

مفتوح  عام  استثمار  صندوق  أنه  على  السعودية(  لألسهم  ألفا  )صندوق  المالية  ألفا  شركة  صندوق  اعتماد  تم 
متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار« بموجب شهادة 

AhA-883-01-01-05-18  : اعتماد شرعي رقم

تخضع هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية وكافة الوثائق األخرى لالئحة 
صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  

2006-219-1وتاريخ 30/21/7241هـ بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 
20/60/4241هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  1-16-6102وتاريخ  1437/8/16هـ. ، وتتضمن معلومات 

كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق، وتكون محدثة و معدلة.

ومذكرة  واألحكام  الشروط  هذه  قراءة  السعودية  لألسهم  ألفا  صندوق  في  لوحدات  محتمل  مالك  كل  على 
المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية وكافة الوثائق المتعلقة بالصندوق.

المستندات تم قراءتها وقبول  أن جميع  الوحدات  اقرار من مالك  الصندوق،  التوقيع على شروط وأحكام  يعتبر 
جميع ماتم ِذكره فيها. 

صدرت شروط و أحكام الصندوق ألول مرة بتاريخ   2018/7/3 م  الموافق 1439/10/19  ه
تمت الموافقة من قبل هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات وطرحه طرحا عاما  في   

1439/10/14هـ الموافق2018/6/28م وتم تعديلها في تاريخ 2019/7/23م

تاريخ اخر تعديل 2019/7/23م

هذه النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق ألفا لألسهم السعوديةالتى تعكس التغيرات التالية

حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 20-11-1440 هـ الموافق 23-07-2019 م

وض: الشروط و االحكام ملحق 1 فقرة 4 (ص-14) المعايير المتعلقة بالقر
ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقًا لميزانيتها – أكثر من(%33) من 

متوسط القيمة السوقية للشركة خالل اإلثنى عشر شهرا األخيرة أو من مجموع موجودات الشركة 
أيهما اكبر ألن الثلث هو حد الكثرة أخذًا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه في الوصية لما 

أراد أن يوصي بماله كله قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثلث والثلث كثير فدل على أن حد 
الكثرة هو الثلث فالثلث وما زاد عنه كثير فإذا كانت القروض على الشركة ثلثًا فأكثر فإنه يمنع شراء 

أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى عنه.

    -

-

كما ستطبق هذه التغييرات على جميع مستندات الصندوق اينما وجدت

 الشروط و االحكام ملحق 1 فقرة 4 (ص-14) المعايير المتعلقة باستثمار السيولة:
 تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية

 بفائدة ربوية، فإذا كانت هذه الودائع واألوراق المالية تزيد نسبتها عن (%33)  من متوسط القيمة
 السوقية للشركة خالل االثنى عشر شهرا األخيرة او من مجموع موجودات الشركة ايهما أكبر فإنه يمنع

االستثمار في أسهمها
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هذه  في  وردت  أينما  منها  كل  أمام  المبّينة  المعاني  التالية  للمصطلحات  يكون 
الشروط واألحكام:

كالمدير  والمعينة  الصناديق  لخدمات  المحدودة  ابيكس  يعني  اإلداري«  »المدير 
اإلداري؛

»المحاسب القانوني« يعني مكتب اللحيد واليحيى و المعينة كمحاسب قانوني 

وق؛  للصند
«الئحة األشخاص المرخص لهم» تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة 

؛ ) الموافق 28-09-2005 م) حسب تعديالتها من وقت آلخر
ض «يوم العمل» يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل في الريا

بالمملكة العربية السعودية؛
»نظام السوق المالية« ُيعني نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

؛) م/03) وتاريخ 02-06-1424 هـ (وتعديالته من وقت آلخر)

«اتفاقية العميل» تُعني االتفاقية المُ برمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق 
وتنص على الشروط واألحكام، وتنظم العالقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق،

وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛
السياق  يسمح  كلما  وتشمل،  السعودية،  المالية  السوق  هيئة  إلى  تشير  »الهيئة« 

بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛
»أمين الحفظ« ُيعني شركة البالد المالية  والمعينة كأمين الحفظ للصندوق؛

»الصندوق« يعني صندوق ألفا لالسهم السعودية؛
»مجلس الصندوق« يعني مجلس إدارة الصندوق؛

»مدير الصندوق« يعني شركة ألفا المالية وهي الجهة المنوط بها إدارة الصندوق؛
»التغييرات األساسية«  وفقًا لالئحة صناديق االستثمار ، يقصد بمصطلح » التغيير 

األساسي » أيًا من الحاالت اآلتية : 
التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته .. 1

التغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على . 2
حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق العام المغلق . 

التغيير الذي له تأثير في وضع المخاطر للصندوق العام . . 3
االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق . . 4

أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق .
»الالئحة التنفيذّية« تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق المالية؛

»المؤشر المعياري« يشير إلى المؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛
»مذكرة المعلومات« تعني مذكرة المعلومات الصادرة فيما يتعلق بطرح وحدات 

الصندوق، وفقًا لالئحة صناديق االستثمار؛
السوق  في  للجمهور  المالية  لألوراق  األولي  الطرح  يعني  األولي«  العام  »الطرح 

األولية بغرض االشتراك فيها؛ 
»تاريخ الطرح األولي« يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛

»االستثمار« و«االستثمارات« و«األصول« مرادفات قد ُتستخَدم بالتبادل، وتشير كل 
منها إلى األوراق المالية المستهدفة التي يستثمر فيها الصندوق؛

نظام  بأحكام  عماًل  الهيئة  عن  الصادرة  الالئحة  هي  االستثمار«  صناديق  »الئحة 
السوق المالية، والصادرة بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3 هـ، والمعدلة 
بموجب القرار رقم 2016/61/1 وتاريخ 1437/8/16 هـ، الموافق 2016/5/23م )وتعديالتها من 

وقت آلخر(؛
التصنيف الصادر عن إحدى جهات  االستثمار« يعني  لمرتبة  االئتماني  »التصنيف 
التصنيف المحلية/الدولية، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر مؤشر ستاندرد 
لدى  االئتمانية  الجدارة  مستوى  بشأن  رأيها  تبدي  والتي  وفيتش،  وموديز،  بورز،  آند 
الجهة المصدرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق المالية. ويعتبر 
أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني لمرتبة االستثمار هو )B3( من وكالة موديز 

أو ما يعادله؛
»المستثمر« و«المستثمرون« و«مالكو الوحدات« مرادفات قد تستخدم بالتبادل، 

ويشير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك وحدات فيه؛ 
»منهج اإلدارة النشطة« هو منهج يقوم من خالله مدير الصندوق باتخاذ قرارات 
مدير  وخبرات  المالية  والتوقعات  التحليالت  مثل  عوامل  عدة  على  بناًء  استثمارية 
قياس  مؤشر  من  بدال  وذلك  مستمر  بشكل  االستثمارات  قيمة  ومراقبة  الصندوق 

األداء؛
»المملكة« تعني المملكة العربية السعودية؛

أو  التنفيذيين  أو  المديرين  الصندوق« تعني أي من  بمدير  العالقة  »األطراف ذوي 
الموظفين التابعين لمدير الصندوق؛

»مرابحة« تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ 

»صافي قيمة األصول« تعني قيمة إجمالي أصول الصندوق مخصومًا منها قيمة 
إجمالي التزاماته؛

»التغييرات واجبة اإلشعار » يقصد بـ » التغير واجب اإلشعار » أي تغيير ال يقع ضمن 
أحكام المادتين ) 56( و ) 57( من الئحـة صناديق االستثمار .

زيادة  وتتم  متغير،  مال  برأس  استثمار  صندوق  هو  المفتوح«  االستثمار  »صندوق 
مالكي  استرداد  عند  وحداته  عدد  وتقل  جديدة،  وحدات  إصدار  خالل  من  وحداته 

الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛
»قرار عادي للصندوق« يشير إلى المعنى المنصوص عليه في قائمة المصطلحات 

المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛
»إصدار حقوق األولوية« يعني الحقوق المصدرة بغرض زيادة رأس مال الشركات؛

»تاريخ االسترداد« يعني التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باستردادها؛
»نموذج االسترداد« يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات 
واألحكام.  للشروط  وفًقا  الصندوق  وحدات  استرداد  طلب  في  األخير  ليستخدمها 

ويمكن األطالع على نموذج االسترداد في الملحق رقم 3 في هذه المذكرة
»طلب االسترداد« هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛
في  متخصصة  شركة  وهي  الشرعية،  المراجعة  دار  يعني  الشرعي«  »المستشار 

تقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية؛
من   1 الملحق  في  الموضحة  التوجيهات  تعني  الشرعية«  االستثمار  »توجيهات 

هذه الشروط واألحكام؛ 
وفقًا  أساسيًا  تغييرًا  ُيعد  ال  تغيير  أي   « المهم  بالتغيير   « يقصد  المهم«  »التغيير 

الحكام المادة » 56 » من الئحـة صناديق االستثمار ومن شأنه أن :
النظر في مشاركتهم . 1 الوحدات  أن يعيد مالكي  إلى  المعتاد  يؤدي في 

في الصندوق العام، أو 
يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام الى مدير الصندوق . 2

أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما، أو
يقدم نوعًا جديدًا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام، أو. 3
أصول . 4 من  تسدد  التي  األخرى  المدفوعات  أنواع  جوهري  بشكل  يزيد 

الصندوق العام، أو
أي حاالت أخرى تقررها الهيئـة من حين آلخر وتبلغ بهـا مدير الصندوق .. 5

 . 

 .

 .

»مبلغ االشتراك« يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصند وق؛
»تاريخ االشتراك« يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في 

وحدات الصند وق؛
»رسوم االشتراك« يعني المعنى المنصوص عليه في البند 7 )ب( )1( من الشروط 

واألحكا م؛
»نموذج االشتراك« يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر 

ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفقً ا للشروط 
واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفقً ا بالشروط واألحكام تحت عنوان الملحق2 

»سعر االشتراك« يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي 
الصلة؛ »تداول« تعني سوق األوراق المالية السعودية ؛

»األوراق المالية المستهدفة« تعني األوراق المالية التي يعتزم الصندوق االستثمار 
فيها وفقً ا للسياسات المشار إليها في البند 3 )ب( من هذه الشروط واألحكا م؛ 

»الشروط واألحكام« تعني الشروط واألحكام الخاصة بـصندوق ألفا لألسهم 
السعودية الصادرة بتاريخ03-07-2018م  الموافق 9341/01/91هـ ، ما لم يُذكر خالف 

ذلك ؛
 »رسم الصفقات« يُعني التكاليف والعموالت الناتجة عن كل صفقة شراء أو بيع 

ألسهم أي شركة من الشركات المستثمر بها ؛
»الوحدة« تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في 

الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة نسبية في صافي 
أصول الصند وق؛

»يوم التقييم« يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات 
الصند وق.

»شركة تابعة« و»تابع« حسب المعنى المخصص لهما في قائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها

»النهج التنازلي« تعني اسلوب التحليل االستثماري المبني على البدء بتحليل 
االقتصاد الكلي ومن ثم االقتصاد الجزئي والنزول الى مستوى تحليل القطاعات 

االقتصادية و من ثم أسهم الشركات التي يقود التحليل اليها
»النهج التصاعدي« تعني أسلوب التحليل االستثماري المبني على البدء بتحليل 

سهم شركة معينة ومن ثم الصعود التدريجي الى تحليل القطاع الذي تنتمي اليه 
الشركة و االقتصاد الجزئي و من ثم االقتصاد الكلي .

التعريفات

من قبل هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  1-83-2005بتاريخ  21-5-1426هـ
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الملخص التنفيذي 

صندوق ألفا لألسهم السعودية اسم الصندوق

شركة ألفا المالية مدير الصندوق

شركة البالد الماليةأمين الحفظ

شركة أبيكس المحدودة لخدمات الصناديقالمدير اإلداري

الريال السعودي.عملة الصندوق

األهداف االستثمارية
الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على  المال  رأس  في  زيادة  تحقيق  في  للصندوق  األساسي  االستثماري  الهدف  يكمن 
وفقا  وذلك  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  أسهم  في  االستثمار  خالل  من  الوحدات  لمالكي 

للضوابط الشرعية لالستثمار.

كمؤشر لقياس أداء المؤشر المعياري للصندوق  SPSHDSAL Index مؤشر إس آند بي لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية باإلسعار المحلية

الصندوق (إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر

مرتفع المخاطر. لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل المخاطرة الموضحة في البند 3 من مذكرة المعلومات.مستوى المخاطرة

مدى مالئمة االستثمار

المعلومات،  مذكرة  في  موضح  هو  لما  وفقًا  الصندوق،  في  باالستثمار  المرتبطة  المخاطرة  مستوى  الرتفاع  نظرًا 
فقد ال يالئم الصندوق المستثمرين غير القادرين على تحمل مخاطر استثمار عالية، أو غير الراغبين في ذلك. ويتعين 
على المستثمرين المحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم المعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل المخاطرة 

الموضحة في البند 3 من مذكرة المعلومات.

الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي
10,000 )عشرة االف ريال سعودي(

الحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي                                  10,000 ريال سعودي لكل مستثمر (عشرة االف ريال سعودي).

10,000ريال سعودي  لكل مستثمر (عشرة االف ريال سعودي).الحد األدنى لمبلغ االسترداد

قبل الساعة 12 ظهرًا )بتوقيت مدينة الرياض( من يومي االثنين واألربعاء.آخر موعد الستقبال طلبات االشتراك واالسترداد: 

يوم التقويم
يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. وفي حال وافق 
العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ  المملكة  التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في  يوم 

طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

يوم االشتراك
يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. وفي حال وافق 
العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ  المملكة  التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في  يوم 

طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

يوم االسترداد
يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. وفي حال وافق 
العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ  المملكة  التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في  يوم 

طلبات االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

في غضون خمسة أيام عمل بعد يوم التقويم.يوم الدفع

ال تتجاوز 2 % من مبلغ االشتراك، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.رسوم االشتراك

أتعاب اإلدارة
1.45% سنويًا من صافي قيمة األصول، وتحتسب أتعاب اإلدارة مرتين في األسبوع )في كل يوم تقويم( ويتم دفعها 

لمدير الصندوق بشكل ربع سنوي وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. 

تكاليف التعامل
يتحمل الصندوق كافة رسوم ومصاريف وعموالت المعامالت التي تنتج عن شراء األوراق المالية أو عن بيعها بالتكلفة 

الفعلية وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. 

0,08 %سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق، باإلضافة إلى مبلغ 30 ريال سعودي عن كل عملية يقوم بها الصندوق. رسوم الحفظ
وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

25,000 ريال سعودي سنويأ، تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع كل ستة أشهر وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.أتعاب المحاسب القانوني

الرسوم اإلدارية
0,07% من إجمالي قيمة أصول الصندوق، بحد أدنى يبلغ 9,375 ريال سعودي شهريًا وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم 
تقويم وتدفع بشكل شهري باإلضافة إلى رسوم التأسيس البالغة 15,000 ريال سعودي تدفع مرة واحدة عند التأسيس. 

وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.

THINKPAD
Sticky Note
Accepted set by THINKPAD

THINKPAD
Sticky Note
None set by THINKPAD
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مكافآت مجلس إدارة الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة 
فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وتُقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن الخدمات التي 

يقدمونها للصندوق بمبلغ الفي (2,000) ريال سعودي عن كل اجتماع بما ال يزيد عن 10,000 ريال سعودي  سنويا لكل 
عضو مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

أتعاب المستشار الشرعي
ريال سعودي سنويا تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة   14,000 الشرعي مبلغ سنوي يعادل  المستشار  يتقاضى 

أشهر. 

الرسوم الرقابية
يدفع الصندوق رسوم رقابية سنوية بقيمة 7,500 ريال سعودي. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع 

بشكل سنوي.

رسوم النشر
يدفع الصندوق رسوم النشر على موقع السوق المالية السعودية )تداول( بقيمة 000, 5ريال سعودي في كل يوم 

تقويم. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

المصاريف األخرى

يدفع الصندوق جميع المصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات مقدمة 
الفعلية  بالتكلفة  الصندوق   إلى  المقدمة  والتشغيل  والتنظيم  اإلدارة  يتعلق بخدمات  ثالث فيما  أي طرف  من قبل 
القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم  المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة  وال تشتمل جميع 

ودفعها عند االقتضاء.
ويتحمل الصندوق كذلك المسؤولية عن جميع المصاريف أو الرسوم أو التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها 

مدير الصندوق فيما يتعلق بإدارة الصندوق. 
لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته )0.3(% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي و تحسب و 
تخصم في كل يوم تقييم. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. 

على أن ُتذكر النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.

 2018/07/08م )الموافق  1439/10/24هـ(.تاريخ الطرح األولي

10 ريال سعودي.سعر الوحدة في تاريخ إصدار الشروط واألحكام
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1 - معلومات عامة
اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية : أ- 

مال  برأس  مسجلة  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي   ، المالية  ألفا  شركة   

50مليون ريال سعودي بموجب السجل التجاري رقم  1010936196 وتاريخ 
1439/06/08 هـ ، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص 

رقم 33-18187 و تاريخ 1439/04/23 هـ.
ب- عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق :

شركة ألفا المالية

واحة تفاصيل، الوحدة ب4، شارع التخصصي 
ص.ب. 45845، الرياض 42511

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966114343090  

ج- عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  وعنوان أي موقع مرتبط بمدير 
الصندوق:

www.alphacapital.com.sa  عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق هو
 www.tadawul.com.sa عنوان الموقع اإللكتروني لتداول

اسم أمين الحفظ ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق المالية: د- 
أمين  ترخيص  تم  الصندوق.  حفظ  كأمين  المالية  البالد  شركة  ُعينت   

الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 08100-37  .
هـ - عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

http://www.albilad-capitalt. عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ هو  

 com

2 - النظام المطبق
صندوق ألفا لألسهم السعودية وشركة ألفا المالية خاضعان لنظام السوق المالية 
السارية  والمطبقة في  العالقة  التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى ذات  ولوائحه 

المملكة العربية السعودية
3 - أهداف صندوق االستثمار

األهداف االستثمارية للصندوق ونوع الصندوق أ-  

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساسي 
للصندوق في تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى 
الطويل لمالكي الوحدات من خالل االستثمار في أسهم الشركات 

المدرجة في السوق المالية السعودية(تداول) وذلك وفقا للضوابط 
الشرعية لالستثمار المنصوص عليها في الملحق  1من هذه الشروط 

واألحكام. وباإلضافة إلى ذلك، للصندوق االستثمار في معامالت المرابحة 
قصيرة األجل. ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على المؤشر 

المعياري. وال تُوزَع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما يُعاد استثمار كافة 
األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات. المؤشر: 

المؤشر المعياري ألداء الصندوق هو مؤشر إس آند بي لألسهم 
السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية باإلسعار 

المحلية (SPSHDSAL Index) كمؤشر لقياس أداء الصندوق (إال أن 
استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء 

من هذا المؤشر) إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على 
اإلستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر.و يمكن للمستثمرين 

االطالع على معلومات المؤشر على الموقع االلكتروني لمدير المؤشر 
https://us.spindices.com كما يمكن االطالع على أداء مدير الصندوق من 

www.tadawul.com.sa خالل موقع تداول

 ب-  السياسات والممارسات االستثمارية للصندوق ونوع الأصول التي 

سيستثمر 
بها الصندوق

المالية  )»األوراق  التالية  المالية  األوراق  في  االستثمار  الصندوق  يستهدف    - 1
المستهدفة«(

فيها  )بما  سعودي  مالي  سوق  أي  في  المدرجة  الشركات  أسهم  أ- 

الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو 

تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق 
الملكية العامة أو تداولها) أو أسهم و/أو شهادات الإيداع للشركات 

السعودية 

؛ب- الأسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح الأولي أو الطرح الثانوي 

من قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي 
السعودي (بما فيها الأسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى 

قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي 

و/أو  طرح  أي  أو  تداولها(  أو  العامة  الملكية  أوراق  إدراج  فيها  يتم 
شهادات اإليداع للشركات السعودية؛

حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة  ج- 
أو المقرر إدراجها في أي السوق المالي السعودي )بما فيها األسواق 
الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها 
الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو 

تداولها(؛
في  المذكورة  المالية  باألوراق  تتعلق  أخرى  مالية  أدوات  أو  أداة  أي  د-  
السوق  في  ستدرج  التي  أو  المدرجة  أعاله  و)د(  و)ج(  و)ب(  الفقرات)أ( 
المالي السعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي 
سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل 

والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
هـ- صناديق االستثمار  في األسهم المدرجة في سوق مالي السعودي 
الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد  )بما فيها األسواق 
يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو  تطلقها 
فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها( والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ومطروحة للجمهور العام ومرخصة من الجهات المختصة، على أال 
أصول  قيمة  صافي  من   %50 مجموعها  في  االستثمارات  هذه  تتجاوز 
نسبة  استثمار  يجوز  ال  ذلك  وعالوة  االستثمار.  وقت  في  الصندوق 
تزيد على 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق 
استثمار آخر، وال يجوز امتالك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول 

الصندوق الذي تم تملك وحداته؛
ستدرج  التي  أو  المدرجة  )ريتس(  المتداولة  العقاري  االستثمار  صناديق  و- 
في أي سوق مالي سعودي  )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق 
موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في 

المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
المالية  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقليل  الصندوق  لمدير  يجوز   -  2
الواردة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هـ( و)و( من البند )1( من هذه 

المادة إلى صفر % من صافي قيمة أصول الصندوق في الحاالت التالية:
بسبب  المالية  األسواق  في  حادًا  هبوطًا  الصندوق  مدير  توقع  إذا  أ-  

األوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية أو اإلقليمية؛
ب-  في حال غياب الفرص االستثمارية التي تالئم أهداف الصندوق؛

ج-  ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسبًا لحماية مصالح المستثمرين، 
المصارف  أو إفالس أحد  رائدة،  بما في ذلك إفالس أي شركة محلية 
تدهورًا  أو  حادًا  هبوطًا  الصندوق  مدير  توقع  إذا  أو  الكبيرة،  المحلية 
استثمارات  على  يؤثر  قد  مما  المحلي  االقتصاد  وضع  في  شديدًا 

الصندوق تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر.
المالية 3 -   األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقليل  الصندوق  مدير  قرر  إذا 

الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من البند  )2(من هذه 
المادة إلى 0% ، يجوز له تخصيص كافة أصول الصندوق نقدً ا أو إلى 

معامالت مرابحة قصيرة األجل، في الحاالت الضرورية فقط وبعد
موافقة الهيئة الشرعية. 

4 -  قد يوزع مدير الصندوق جميع أصوله في عمليات مرابحة نقدية قصيرة 
األجل وذلك في الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:

أ-  إذا توقع مدير الصندوق هبوطا حادا في األسواق المالية أو اإلقتصاد 
أو  الدولية  السياسية  أو  المحلية  االقتصادية  األوضاع  بسبب  المحلي 

اإلقليمية، 
ب-  اإلنخفاض المتوقع استمراره لفترات طويلة في أداء أسواق األسهم 

. السعودية
                       يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق:

الشروط واألحكام

+
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البياننوع االستثمار
الحد األدنى ألصول 

الصندوق
الحد األقصى 

ألصول الصندوق

في  المبّينة  ـــول  األص
الفقرات )أ( و )ب( و )ج( 
من   )1( البند  من  )د(  و 

هذه المادة.

الثانوي، وإصدارات  إيداع الشركات السعودية )بما في ذلك الطرح األولي، والطرح  أسهم أو شهادات 
حقوق األولوية(. أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق المالية المذكورة في الفقرات )أ( و)ب( و)ج( 
من هذه المادة، المدرجة أو التي ستدرج في السوق المالي السعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي 
يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو  تطلقها  قد  أخرى  سوق  وأي  موازية،  أسواق 
فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛ . ال يوجد حد أدنى أو أقصى للتعرض لألسواق الرئيسية وأي أسواق 
موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج 

تلك األوراق المالية أو تداولها.

%30%100

المرابحة  مــعــامــالت 
قصيرة األجل

يتم االستثمار مباشرة عن طريق معامالت المرابحة مع المصارف السعودية المرخص لها مؤسسة 
النقد العربي السعودي، أو االستثمار غير المباشر في صناديق المرابحة، بشرط أن تكون متوافقة مع 

توجيهات االستثمار الشرعية، ومرخصة من الجهات المختصة، ومطروحة للجمهور ومدارة من جانب 
مدير الصندوق أو أي مدير آخر. ويُشترط لالستثمار في معامالت المرابحة أن يشرع مدير الصندوق في 

تقويم األداء السابق للطرف اآلخر أو لصندوق المرابحة، وسابقة أعماله وموقفه المالي واستقراره. 
ويقتصر التعرض الجغرافي الستثمارات المرابحة على األطراف المقابلة المرخصة من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي و بالريال السعودي فقط. ولن يتم استثمار أكثر من [25%] من صافي أصول 

الصندوق، وقت االستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد. ويجب في كافة االستثمارات 
المباشرة في معامالت المرابحة أن تكون مقصورة على األطراف المقابلة التي تحمل تقييم ائتماني 
لمرتبة االستثمار (وهو ال يقل عن -BBB أو ما يعادله) يكون صادرًا عن إحدى جهات التقييم العالمية 

الكبرى على األقل.

25%)صفر(%

صـــنـــاديـــق األســهــم 
السعودية المشابهة

من   %]25[ من  أكثر  استثمار  يتم  لن  المختصة.  الجهات  من  المرخصة  السعودية  األسهم  صناديق 
أن  للصندوق  يجوز  وال  واحد،  سعودي  أسهم  صندوق  في  االستثمار،  وقت  الصندوق،  أصول  صافي 

يمتلك أكثر من 20% من أي صندوق لمصلحته الخاصة..
50%)صفر( %

ــق االســتــثــمــار  ــادي ــن ص
ــاري الــمــتــداولــة  ــق ــع ال

)ريتس(

صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريتس( المدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي سعودي  )بما 
فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة 

في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
50%)صفر(%

النقد   أســواق  صناديق 
والنقد في البنوك.

يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبًا. وحدود التعرض المذكورة 
تخضع لالستثناءات الواردة في البند )2( والبند )3( من هذا المادة.

25%)صفر(%

النهج  بين  الصندوق  مدير  لدى  االستثمارية  القرارات  اتخاذ  عملية  وتجمع   -  6

محفظة  إدارة  فريق  ويتولى  القرار.  اتخاذ  في  التصاعدي  والنهج  التنازلي 
االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل المؤشرات االقتصادية الهامة على 
وحركة  محليًا،  والمتوقعة  الحالية  الفائدة  ومــعــدالت  المحلي،  الصعيد 
ويحلل  الجيوسياسية.  العوامل  إلى  باإلضافة  المحلية  القطاعات/الصناعات 
التاريخية والمتوقعة،  السيولة  بالسوق، مثل  المتعلقة  العوامل  الفريق كذلك 
جوهريًا  بحثًا  يتضمن  الذي  التصاعدي،  النهج  ويتبع  إلخ.  التذبذب،  ومستوى 
(يشتمل على بناء النماذج المالية والتوقعات المالية التفصيلية) الختيار الفرص 
االستثمارات  محفظة  إدارة  فريق  يقوم  كما  المحفظة.  وتكوين  االستثمارية 
التابع لمدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية لضمان توافق 

مخصصات المحفظة مع أهداف العوائد طويلة االمد للصندوق.
  7- يستخدم فريق العمل لدى مدير الصندوق استراتيجية االستثمار النشط 
لتحديد االستثمارات التي من المتوقع لها تحقيق عوائد على المدى الطويل 
عن طريق مجموعة من الأبحاث المالئمة للشركات والأبحاث الأساسية للأطراف 
المرتبطة لتقويم أوضاع الأسواق والشركات ذات 

العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر.
8 - سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل 
البحثية  الوسائل  واستخدام  الصندوق  الستثمارات  االستثمارية  المراكز 
إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدي مدير 
إلى  إخضاعها  ثم  )ومن  االستثمارات  قائمة  إلى  والوصول  الصندوق 
تحليالت معايير القيمة حيث ما ينطبق(، ومن ثم بناء محفظة الصندوق 
االلتزام  لضمان  مستمر  بشكل  ومراجعتها  االستثمارات  أوزان  وتحديد 

بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسة.
االستثمارية  القرارات  باتخاذ   - لتقديره  وفقا   - الصندوق  مدير  وسيقوم   -  9
والتقارير  بالدراسات  االسترشاد  ذلك  في  وله  الصندوق،  إلدارة  الالزمة 

والمعلومات  المختلفة  والسياسية  واالقتصادية  االستثمارية  والتقييمات 
كبيوت  خارجية  أخرى  جهة  أي  أو  األبحاث  فريق  قبل  من  لديه  المتاحة 
االستثمار ومراكز الدراسات، ودراسة األوضاع االقتصادية المحلية والدولية 

المختلفة، والسيولة النقدية المتاحة.
10 - ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.

توجيهات  مع  تتوافق  ال  مالية  أوراق  أي  في  االستثمار  للصندوق  يجوز  ال   -11
الشروط  هذه  من   )1( الملحق  في  عليها  المنصوص  الشرعية  االستثمار 

واألحكام.
12- يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار المنصوص عليها في المادة الحادية 

و األربعون من الئحة صناديق االستثمار.
االستثمار  ضوابط  مع  المتوافق  التمويل  على  الحصول  للصندوق  يجوز   -13
هذه  تزيد  أال  بشرط  المستهدفة،  المالية  األوراق  في  لالستثمار  الشرعية 
التمويالت عن 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق ولمدة استحقاق ال تزيد 
عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق أو 
أي من تابعيه أو الهيئات المصرفية األخرى لتغطية طلبات االسترداد، على 
أن يخضع هذا التمويل لحد الـ 10 %.، على النحو المنصوص عليه في المادة 

)64( من الئحة صناديق االستثمار.
المالية  األدوات  خالف  المالية  المشتقات  في  االستثمار  للصندوق  يجوز  ال   -14
االستثمار  ضوابط  مع  المتوافقة  األولية  حقوق  بإصدارات  المتعلقة 

الشرعية.
سوق  في  لإلستثمار  بالنسبة  الصندوق  أداء  يقيس  المعياري  المؤشر   إن   -15

االسهم السعودية بشكل رئيسي. 
معيارًا  المعياري  للمؤشر  السابق  األداء  أو  للصندوق  السابق  األداء  يعتبر  ال   -16

ألداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة في المستقبل.
17- ليس هناك أي ضمان لمالكي الوحدات بأن األداء المطلق للصندوق أو أداءه 

مقارنة بالمؤشر سوف يكون مطابقًا أو مسايرًا لألداء السابق. 

مع مراعاة الحدود المذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسبًا وفق تقديره المطلق.
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4- مدة صندوق االستثمار
الصندوق غير محدد المدة.

5- قيود/حدود االستثمار 
في  والموضحة  الصندوق  على  تنطبق  التي  بالقيود/الحدود  الصندوق  مدير  يلتزم 
االستثمار  ضوابط  فيها  بما  واألحكام،  الشروط  وهذه  االستثمار،  صناديق  الئحة 

الشرعية ومذكرة المعلومات.
6- العملة 

بعملة  الوحدات  بعض  مقابل  دفع  تم  وإذا  السعودي.  الريال  هي  الصندوق  عملة 
غير عملة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتحويل عملة الدفع إلى عملة الصندوق 
العملة،  صرف  رسوم  بدفع  المستثمرون  ويلتزم  السوق.  في  السائد  الصرف  بسعر 

إن وجدت.
7- مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

أ- المدفوعات المقتطعة من أصول الصندوق
1- أتعاب اإلدارة 

يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية 
الصندوق.  أصول  قيمة  صافي  من   %1.45 يعادل  بما  اإلدارة(  )أتعاب  سنوية 
وُتحسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم 
كل  اإلدارة  أتعاب  بخصم  الصندوق  مدير  ويلتزم  األصول.  قيمة  لصافي 
ثالثة أشهر ، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة، على أن 

يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها بشكل ربع سنوي.   
2- رسوم الحفظ 

يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسومًا سنوية قدرها 0.08% سنويًا من 

صافي قيمة أصول الصندوق )»رسوم الحفظ«(، باإلضافة إلى مبلغ 
30 ريال سعودي عن كل عملية يقوم بها الصندوق. وتحتسب هذه 

الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري وال تشتمل هذه 
الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.

3- أتعاب المحاسب القانوني
ريال   25,000 بقيمة  سنوية  أتعابًا  القانوني  المحاسب  إلى  الصندوق  يدفع 
سنويأ )»أتعاب المحاسب القانوني«( تحتسب في كل يوم تقويم وُتدفع 
كل ستة أشهر »بشكل نصف سنوي«، وال تشتمل هذه األتعاب على ضريبة 

القيمة المضافة. 
الرسوم اإلدارية  -4

إجمالي  من   %0,07 قدرها  سنوية  رسومًا  اإلداري  للمدير  الصندوق  يدفع 
قيمة أصول الصندوق )»رسوم إدارية«(، بحد أدنى يبلغ 9,375 ريال سعودي 
بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  هذه  وتحتسب  شهريًا 
تدفع  سعودي  ريال   15,000 البالغة  التأسيس  رسوم  الى  باإلضافة  شهري، 
القيمة  ضريبة  على  الرسوم  هذه  تشتمل  وال  التأسيس.  عند  واحدة  مرة 

المضافة.
مكافآت مجلس إدارة الصندوق  -5

مصاريف  عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
بالتزاماتهم  يتعلق  فيما  المتكبدة  األخرى  المعقولة  والمصاريف  السفر 
تجاه الصندوق. وُتقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين 
عن  سعودي  ريال   2,000 بمبلغ  للصندوق  يقدمونها  التي  الخدمات  عن 
مستقل.  عضو  لكل  سنويا  ريال   10,000 عن  يزيد  ال  وبما  الواحد  االجتماع 

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.
أتعاب المستشار الشرعي  -6

يتقاضى المستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل 14,000 ريال سعودي سنويا   
تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر. 

الرسوم الرقابية  -7
يدفع الصندوق رسوم رقابية سنوية بقيمة 7,500 ريال سعودي. وتحتسب   

هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع عند المطالبة.
رسم النشر  -8

السعودية  المالية  السوق  موقع  على  النشر  رسوم  الصندوق  يدفع   
النشر«(.  )»رسم  تقويم  يوم  كل  في  سعودي  ريال   5,000 بقيمة  )تداول( 
الرسوم  هذه  تشتمل  وال  تقويم،  يوم  كل  في  الرسوم  هذه  وتحتسب 
على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم 

ودفعها عند المطالبة.
9-المصاريف األخرى 

أنشطته.  عن  الناتجة  والتكاليف  المصروفات  جميع  الصندوق  يدفع   
فيما  ثالث  طرف  بأي  تتعلق  خدمات  أي  مقابل  بدفع  الصندوق  ويلتزم 

يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل المقدمة إلى الصندوق 
بالتكلفة الفعلية. وال تشتمل جميع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة 

القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها 
ء. عند االقتضا

ويتحمل الصندوق كذلك المسؤولية عن جميع المصاريف أو الرسوم أو 
التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق 

وق. بإدارة الصند
لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته  0.3% من صافي 
قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي و تحسب و تخصم في كل يوم 

تقييم. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم 
النفقات الفعلية فقط. على أن تُذكر النفقات الفعلية في التقرير 

وق. السنوي للصند
يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس 
إدارته والمديرين والموظفين والوكالء والمستشارين والشركات التابعة 
والعمال التابعين للصندوق من جميع المطالبات وااللتزامات والتكاليف 

والمصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات القانونية والمبالغ
المدفوعة للترافع والتسوية التي قد يتكبدونها نتيجة لألعمال التي 
يقومون بها باسم الصندوق، شريطة قيام مدير الصندوق بواجباته 

بحسن نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطالما
لم ُيوجه إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال.

تكاليف التعامل:   -10
التي  الوساطة  وعموالت  المعامالت  تكاليف  جميع  الصندوق  يتحمل 
نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه  يتكبدها 
تشتمل  وال  السنوية.  ونصف  السنوية  المدققة  التقارير  في  التكاليف 
جميع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم 

احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.
ب- تفاصيل الرسوم المفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد

1- رسوم االشتراك
تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 2% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على 
وحدات  في  المستثمر  بها  يقوم  الحقة  أو  مبدئية  اشتراك  عملية  كل 
الصندوق )»رسوم االشتراك«(، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة 
المضافة. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، 
وُتدفع إلى مدير الصندوق. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل 

عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبًا.
رسوم االسترداد  -2

ال توجد رسوم مقابل عمليات االسترداد.
بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:  ج- 

ال ينطبق حيث ال يوجد أية عمولة خاصة 
8- التقويم والتسعير

وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسية أ- 
ألغراض تحديد قيمة أصول الصندوق، يتم تقييم االستثمارات في األوراق   
المالية المستهدفة المدرجة/المتداولة في السوق المالية بأسعار اإلغالق 
الرسمية في يوم التقويم في السوق ذات الصلة. وفي حال عدم تداول 
رسمي  إغالق  سعر  آخر  ُيستخدم  التقويم،  يوم  في  المالية  األوراق  هذه 
األرباح  توزيعات  األرباح/  وُتستحق  الصلة.  ذات  السوق  في  المالية  لألوراق 
واجبة الدفع حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراق المالية المشتراة من 
خالل عملية بناء سجل األوامر بتكلفة تبدأ من تاريخ اشتراك مدير الصندوق 
السوق  في  المالية  األوراق  هذه  تداول  بدء  تاريخ  حتى  المالية  األوراق  في 
تخصيصها  تم  التي  المستهدفة  المالية  األوراق  تقويم  ويتم  المالية. 
عن طريق أحد إجراءات الشركات بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ 
وعلى  السوق.  في  المالية  األوراق  تداول  بدء  تاريخ  حتى  السابقة  الحقوق 
وجه التحديد، إذا كانت الورقة المالية تمثل وحدة في صندوق آخر، يجب 
عنه  تعلن  للوحدة  سعر  آخر  أساس  على  المالية  األوراق  هذه  تقويم 
الصناديق حتى تاريخ سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات المباشرة 
أساس  على  المالية  السوق  في  تتداول  ال  التي  المال  سوق  أدوات  في 
التكلفة مضافًا إليها األرباح المستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف النقد 

إلى أصول الصندوق ليصل إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.

ب - عدد مرات التقويم 
         يُحتسب سعر وحدة الصندوق في يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع  

و       وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في المملكة العربية
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السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.  
اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار ج- 

يلتزم مدير الصندوق بالمادة ) 68 ( من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة   
 ،

 : 
باالجراءات التي تتخذ في حال الخطأ في التقويم أو التسعير للوحدة 

والتي تتضمن ما يلي
1- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو

حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق توثيق 
        ذلك  . 

2- يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين  
 (

أو التسعير دون تأخير 
3- جب على مدير الصندوق إبالغ الهيئة فورًا عن أي خطأ في التقويم أو 

 )  71  ( التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة  تقارير الصندوق العام 
من الئحة صناديق االستثمار . 

وصف طريقة حساب سعر الوحدة  د- 
قيمة  صافي  قسمة  طريق  عن  الصندوق  في  الوحدة  سعر  تحديد  يتم 
أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة ويتم تحديد أسعار االشتراك 
واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءها أو استردادها 
ما  تمثل  والتي  وجدت  إن  االشتراك  رسوم  إضافة  مع  الوحدة،  سعر  في 
نسبته )2%( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك 

فقط، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.
هـ- مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

سيتم نشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل 

www. يلي يوم التقويم على الموقع االلكتروني الخاص بمدير الصندوق
السعودية  المالية  للسوق  اإللكتروني  والموقع   alphacapital.com.sa

 www.tadawul.com.sa )تداول(
9- التعامالت

أ- مسؤوليات مدير الصندوق فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد
يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد   -1
الشروط  هذه  من   )9( الفقرة  مع  يتوافق  بما  تأخير،  أي  دون 

والأحكام.  

التقديرية  السلطة  هذه  استخدام  الصندوق  ولمدير  استرداد. 
في حال )على سبيل المثال ال الحصر( وقف التعامل في السوق 
المالية ذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق المالية التي 
مدير  ويرى  الصلة،  ذات  السوق  حجم  من  كبيرة  نسبة  تشكل 
األصول  قيمة  صافي  تحديد  صعوبة  معقولة  ألسباب  الصندوق 

لكل وحدة بسبب هذا التعليق.
إذا كان من شأن أي عملية استرداد أن تخفض قيمة االستثمار الخاص بأحد 
المستثمرين في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يتم 
االسترداد  عوائد  جميع  وتدفع  المستثمر.  استثمار  مبلغ  كامل  استرداد 

بعملة الصندوق عن طريق اإليداع في حساب مالك الوحدات. 
ب- أقصى فترة بين طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد

العمل  يوم  في  العمل  انتهاء  قبل  االسترداد  عائدات  للمستثمرين  ُتتاح   
الخامس التالي ليوم التقويم.

ج- قيود التعامل في وحدات الصندوق: 
ال ينطبق

تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات  د- 
على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق   
في حال أمرت الهيئة بذلك وال يحق لمدير الصندوق أن يعلق االشتراكات 

واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:
في  المستثمر  استثمار  يخفض  أن  استرداد  أي  شأن  من  كان  إذا   -1
فسيتم  لالشتراك،  لمبلغ  األدنى  الحد  من  أقل  إلى  الصندوق 
المستردة  المبالغ  الُمسَتثمر. وسيتم دفع  المبلغ  استرداد كامل 

.          بعملة الصندوق بقيدها لحساب لمستثمر
2  -في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها 

تناسبي  أساس  على  تحويل  و/أو  استرداد  طلبات  أية  يؤجل  أن 
تنفيذ  وسيتم   .%10 نسبة  الطلبات  قيمة  إجمالي  يتجاوز  ال  بحيث 
التقويم  يوم  في  تأجيلها  تم  التي  والتحويل  االسترداد  طلبات 
يتجاوز  ال  أن  ،على   %10 لنسبة  دائمًا  خضوعها  مع  مباشرة  الالحق 
النهائي  الموعد  من  عمل  يومي  لمدة  األصول  تقويم  تأخير 

لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
هـ-إجراءات طلبات االسترداد المؤجلة

تأجيل أي طلب استرداد  المطلق،  بناء على تقديره  الصندوق،  يجوز لمدير   

و/أو طلب نقل ملكية في حال تعليق التعامل في السوق األولية التي يتم 
فيها تداول األوراق المالية أو األصول األخرى المملوكة للصندوق، إما بشكل 
ألسباب  الصندوق،  مدير  يعتقد  التي  الصندوق  بأصول  يتعلق  فيما  أو  عام 
ــنـــدوق. ــول الـــصـ ــ ــ ــة أص ــم ــي ــة لـــصـــافـــي ق ــريـ ــا جـــوهـ ــهـ مـــعـــقـــولـــة، أنـ

ما  الملكية،  نقل  طلبات  ذلك  في  بما  االسترداد،  طلبات  قيمة  تجاوزت  إذا 
نسبته 01% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز 
لمدير الصندوق، بناء على تقديره المطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل 
ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للطلبات 10 وتتم 
التالي،  التقويم  المؤجلة في يوم  الملكية  معالجة طلبات االسترداد ونقل 
تاريخ  من  عمل  يومي  خالل  األصــول  تقويم  01%.ويتم  لحد  دائما  وتخضع 
بانه سوف يتم تحديد أولوية معالجة طلبات  تسليم طلب االسترداد. علما 
االسترداد حسب موعد استالمها من قبل مدير الصندوق، حيث ان الطلبات 
التي ترد أوال لها أولوية المعالجة على الطلبات التي ترد الحقا. و يتم تحويل 
الطلبات التي لم تعالج في يوم التقويم المعني الى يوم التقييم الالحق، 
ــة طـــــلـــــبـــــات االســــــــــتــــــــــرداد. ــ ــ ــافـ ــ ــ حـــــتـــــى اســـــتـــــيـــــفـــــاء كـ

و- نقل ملكية الوحدات 
ملكية  نقل  للمستثمر  يحق  االشتراك،  لمبلغ  األدنى  الحد  مراعاة  ومع 
وحداته في الصندوق كليًا أو جزئيًا لطرف آخر )»المنقول إليه«( عن طريق 
تقديم طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات 
مبينًا عدد الوحدات المراد نقلها باإلضافة إلى المعلومات الالزمة الخاصة 
إليه  المنقول  الوحدات قيام  إليه. كما يشترط إلكمال نقل  به وبالمنقول 
االشتراك  طلب  نموذج  وتعبئة  واألحكام  الشروط  هذه  على  بالتوقيع 
»اعرف  متطلبات  الستيفاء  الالزمة  والمستندات  المعلومات  وتقديم 

عميلك« ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
بما  واألحكام،  الشروط  بهذه  االلتزام  الجدد  المستثمرين  على  يجب 
مدير  لدى  األموال  غسل  ومكافحة  عميلك«  »اعرف  متطلبات  ذلك  في 
الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات سارية إال بعد قيدها 

في سجل مالكي الوحدات.
»اعرف  و  األموال  غسل  مكافحة  تقارير  على  بناء  الصندوق،  لمدير  يجوز 
أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات  عميلك« 
المتعلقة  المعلومات  تبادل  في  الحق  الصندوق  ولمدير  الملكية.  نقل 
الداخلي  التدقيق  متطلبات  تلبية  بغرض  الحفظ  أمين  مع  بالمستثمرين 
أي  رفض  الصندوق  ولمدير  واإلرهاب.  األموال  غسل  مكافحة  ومتطلبات 

طلب نقل ملكية يرى أنه قد يخالف نظام السوق المالية.
استثمار مدير الصندوق في الصندوق ز- 

يحق لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق.
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل ح- 

)بتوقيت  ظهرًا   12 الساعة  قبل  هو  الطلبات  الستالم  موعد  آخر  يكون   
تاريخ االشتراك  الرياض( من يومي االثنين واألربعاء. ويعتمد تحديد  مدينة 

وتاريخ االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات المستوفاة.
ط- إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها

عملية االشتراك
إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من 

خالل استيفاء وتقديم المستندات التالية إلى مدير الصندوق:
المستثمر  يكن  لم  )ما  ومعتمدة/موقعة  مستوفاة  العميل،  اتفاقية   -

عمياًل قائمًا لدى مدير الصندوق(؛
المستثمر  يكن  لم  )ما  ومعتمدة/موقعة  مستوفاة  واألحكام،  الشروط   -

عمياًل قائمًا لدى مدير الصندوق(؛
نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع.  -

بتقديم  الصندوق  في  وحدات  شراء  في  الراغبون  المستثمرون  يلتزم 
البريد  أو  البريد  الصندوق عن طريق  إلى مدير  المذكورة أعاله  المستندات 
البريد  أو  المعتمدة  اإللكترونية  الوسائط  عبر  إرسالها  أو  باليد،  أو  السريع 

بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين ) عن جميع أخطاء التقويم

 التسعير يشكل ما نسبته  0.5% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن
ذلك فورًا في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي

 التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم
 التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقًا لتقديره

المطلق

يجوز لمدير الصندوق، بناء على تقديـره المطلــق، تأجيــل أي طلب -2

- 
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المستندات  الصندوق  مدير  تلقى  إذا  مستوفيًا  االشتراك  طلب  ُيعتبر 
المطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في أرقام الحسابات 
المحددة للصندوق. على أن يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدًا 
تفاصيل  التأكيد  هذا  ويتضمن  الصندوق،  مدير  من  الوحدات  امتالك  على 

االشتراك.
المكتمل.  االشتراك  طلب  استالم  تاريخ  على  اشتراك  تاريخ  كل  ويعتمد 
الطلبات،  الستالم  موعد  آخر  قبل  أو  يوم  في  الطلب  استالم  حال  ففي 
يكون تاريخ االشتراك في نفس يوم العمل المقدم الطلب خالله. أما في 
حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل 

التالي.
»اعرف  و  األموال  غسل  مكافحة  تقارير  على  بناء  الصندوق،  لمدير  ويجوز 
أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات  عميلك« 
االشتراك. ولمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام 
السوق المالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك دون خصم أي رسوم 
الصندوق  ولمدير  الرفض.  تاريخ  من  عمل  أيام   5 فترة  خالل  خصومات  أو 
الحفظ  أمين  مع  بالمستثمرين  المتعلقة  المعلومات  تبادل  في  الحق 
غسل  مكافحة  ومتطلبات  الداخلي  التدقيق  متطلبات  تلبية  بغرض 

األموال وتمويل اإلرهاب. 
عملية االسترداد

بعد  وحداتهم  بعض  أو  كل  استرداد  طلب  الوحدات  لمالكي  يمكن 
استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيًا إلى مدير الصندوق 
عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية 

 sales@alphacapital.com.sa :المعتمدة أو البريد اإللكتروني
ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيًا. وفي 
حال استالم طلب االسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النهائي لتلقي 
الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم 
الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد المستوفى بعد الموعد النهائي 
لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استالم 
الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير 

الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.
بناء على التعليمات الكتابية الموجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق 
استرداد كامل الوحدات المملوكة لمالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر 
االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير 
كذلك  الصندوق  لمدير  ويحق  الصندوق.  مصلحة  في  ذلك  أن  الصندوق 

استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:
إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية المستثمر للوحدات يضر بمصلحة   -

أو  التنظيمية،  أو  القانونية  أو  الضريبية  أو  المالية  الناحية  من  الصندوق 
يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

اتفاقية  في  الوحدات  مالك  من  المقدمة  اإلقرارات  من  أي  أن  تبين  إذا   -
االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية.

مالك  فيها  يشترك  أن  يجب  التي  الوحدات  قيمة  أو  لعدد  األدنى  الحد  ي- 

الوحدات أو ينقل ملكيتها أو يستردها
دنى لمبلغ االشتراك الحد األ

يكون الحد األدنى لمبلغ االشتراك في الصندوق في جميع األوقات هو 
. 10,000 ريال سعودي («الحد األدنى لمبلغ االشتراك»)

يكون الحد األدنى لمبالغ االشتراك الالحقة (بما في ذلك من خالل نقل 
دي. ملكية وحدات): 10,000 ريال سعو

داد الحد األدنى لمبلغ االستر
.  الحد األدنى لالسترداد 10,000 ريال سعودي لكل مستثمر

الحد األدنى لحجم الصندوق المبدئي ومدى تأثير عدم الوصول الى ذلك 
وق  الحد األدنى على الصند

ال يوجد حد أدنى للصندوق. وفي حال طلب هيئة السوق المالية القيام 
باي اجراء تصحيحي، فإن مدير الصندوق سيلتزم بأية لوائح أو تعاميم 

ص. صادرة بهذا الخصو
ريال  ماليين   10 متطلب  استيفاء  لضمان  الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  ل- 

سعودي أو ما يعادلها 
االستثمار  صناديق  الئحة  في  الواردة  األحكام  الصندوق  مدير  يتبع 
الالزم  المتطلب  المالية فيما يخص  والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق 

لبدء عمل الصندوق )حيثما ينطبق(.
10- سياسة التوزيع

إن الهدف االستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى المتوسط 
دخل  صافي  استثمار  ُيعاد  وإنما  أرباح؛  أي  توزيع  يجوز  وال  الطويل.  إلى 
الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/توزيعات األرباح التي يتلقاها الصندوق. 

وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات. 
11- رفع التقارير لمالكي الوحدات

المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالتقارير المحاسبية والمالية:
المالية  القوائم  تتضمن  سنوية  تقارير  بإعداد  الصندوق  مدير  يلتزم 
وفقًا  األولية  والتقارير  المختصرة،  السنوية  وتقاريره  للصندوق،  المدققة 

لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

وسائل الحصول على التقريرمتاحة فيمرات النشركما فينوع البيان

سنوي31 ديسمبرالتقرير السنوي
70 يوم من نهاية السنة 

المالية
موقع مدير الصندوق.

موقع تداول.

نصف سنوي30 يونيو القوائم المالية األولية )النصف سنوية(
كحد أقصى 35 يوما من 

نهاية الفترة
موقع مدير الصندوق.

موقع تداول.

التقرير الفوري
كحد أقصى خالل 15 

يوما من كل صفقة
بعدد الصفقات 

المنفذة
كحد أقصى خالل 15 

يوما من كل صفقة
يتم إرسالها لكل عميل على حدة عن طريق البريد 

اإللكتروني المسجل لدى مدير الصندوق.

سنوي31 ديسمبرالبيان السنوي
السنة  نهاية  من  يوما   30

المالية
البريد  إرسالها لكل عميل على حدة عن طريق  يتم 

اإللكتروني المسجل لدى مدير الصندوق.

ب -
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ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة 
أن  على  لتداول.  اإللكتروني  الموقع  على  و  اإللكتروني  موقعه  على  بالصندوق 

تتضمن هذه المعلومات، كحد أدنى، ما يلي:
استثمارات  عشرة  أكبر  المالية  أوراقهم  تمثل  الذين  المصدرين  قائمة   -1

للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة.
إلى  العالقة  ذات  السنة  بربع  المتعلقة  والنفقات  الرسوم  إجمالي  نسبة   -2

متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل ربع السنة. 
3- مبلغ ونسبة األرباح الموزعة خالل مدة ربع السنة، إن وجدت؛

4- قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية 
ربع السنة.

5- قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع المعني إلى متوسط صافي قيمة 
األصول. 

6- معايير ومؤشر قياس المخاطر.
7- معايير ومؤشر أداء الصندوق. 

8- نسبة المديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني. 
12- سجل مالكي الوحدات

يلتزم مدير الصندوق بإعداد سجل ُمحدث لمالكي الوحدات، وحفظه في المملكة 
عند  مجانا  مالك  أي  الى  الوحدات  مالكي  لسجل  ملخصًا  الصندوق  مدير  ويقدم 
الوحدات  بمالك  المرتبطة  المعلومات  الملخص جميع  أن ُيظهر ذلك  الطلب، على 

المعني فقط. 
13- اجتماع مالكي الوحدات

أ- الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات
يلتزم ُمدير الصندوق بالقوانين الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائح صناديق 
وهي   ، الوحدات  مالكي  اجتماعات   )  70  ( المادة  في  اوضحت  التي  االستثمار 

كالتالي : 
لمالكي  اجتماع  لعقد  الدعوة  تقديره،  على  بناًء  الصندوق،  لمدير  يجوز    -1

الوحدات. 
2-  يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )10( أيام 

من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ . 
 )10( خالل  الوحدات  مالكي  الجتماع  الدعوة  الصندوق  مدير  على  يجب   -3
الذين  الوحدات  أكثر من مالكي  أو  أيام من تسلم طلب كتابي من مالك 
يملكون مجتمعين أو منفردين 25 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ب- طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات
1-   يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على 
بتداول،  الخاص  اإللكتروني  الموقع  وعلى  به  الخاص  اإللكتروني  الموقع 
الحفظ  وأمين  الوحدات  مالكي  لجميع  خطي  إخطار  إرسال  خالل  ومن 
مع إعطاء مهلة ال تقل عن )10( أيام وال تزيد عن )21( يومًا من تاريخ انعقاد 
االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه 
ووقته وجدول األعمال الُمقتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس 
وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم 

نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.
مالكي  عدد  من  الوحدات  لمالكي  اجتماع  لعقد  الالزم  النصاب  يتكون   -2
وحدات  قيمة  من  األقل  على   %  25 مجتمعين  يمتلكون  الذين  الوحدات 
واألحكام  الشروط  هذه  في  المحدد  النحو  على  أكبر  نسبة  أو  الصندوق 

ومذكرة المعلومات.
مدير  يدعو  البند،  هذا  في  الواردة  النصاب  بشروط  الوفاء  عدم  حال  في   -3
وعلى  اإللكتروني  موقعه  على  اإلعالن  خالل  من  ثان  الجتماع  الصندوق 
الموقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 
من  أيام   5 عن  تقل  ال  مهلة  إعطاء  مع  الحفظ  وأمين  الوحدات  مالكي 
تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. 
الذين  الوحدات  مالكي  من  عدد  أي  يشكل  الثاني،  االجتماع  وخالل 
خالل  من  أو  شخصية  بصفة  الحاضرين  الوحدات،  من  عدد  أي  يمتلكون 

ممثلين، نصابًا قانونيًا.
4- يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

5- طريقة التصويت وحقوق التصويت لكل مالك وحدات الحق في التصويت 

 يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات 
باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفق للشروط التي تحددها هيئة السوق 

المالية.

14- حقوق مالكي الوحدات
جميع وحدات صندوق ألفا لألسهم السعودية من فئة واحدة ، حيث يتمتع جميع 
السوق  هيئة  للوائح  وطبقًا  متسـاوية،  بحقوق  الفئة  هذه  من  الوحدات  مالكي 
المالّية والئحـة صناديق االستثمار ال يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق 
مدير  يلتزم  وبذلك  الوحدات.  من  أخرى  فئـة  مالكي  بحقوق  اإلخالل  شأنها  من 
أو  تمييـز  أي  دون  بتسـاٍو  الحقوق  جميع  بتقديم  السعودية  لألسهم  ألفا  صندوق 

تفضيل . تتمثل حقوق مالكي الوحدات بالتالي : 
1-  الحصول على نشرة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات دون أي 

مقـابل . 
)11( من  الفقرة رقم  – تم ذكرها في  الوحدات  إلى مالكي  التقارير  2- تقديم 

هذه النشرة - .
مدير  يلتزم   ، الصندوق  وأحكام  شروط  في  تغييرات  أي  وجود  حال  في   -3
الصندوق بأخذ الموافقه من مالكي الوحدات أو اشعارهم عن طريق البريد 
لالئحـة  وفقًا  و  الٌمقترح  التغيـير  لنوع  وفقًا  وذلك   ، التغير  بذلك  اإللكتروني 

صناديق االستثمار. 
15- مسؤولية مالكي الوحدات

وتقتصر  الصندوق،  التزامات  أو  ديون  عن  مسؤولية  أي  الوحدات  مالكو  يتحمل  ال 
الممكن  بأنه من  الصندوق. علما  استثماراتهم في  مسؤوليتهم فقط على مبلغ 

خسارة كافة االستثمارات في الصندوق. 
16-  خصائص الوحدات

لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، 
مصلحة  وحدة  كل  وتمثل  هذه.  واألحكام  والشروط  المعلومات  لمذكرة  وفقًا 
مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ 

وهي غير قابلة للتحويل من فئة إلى أخرى. 
ولكن  الصندوق،  في  للوحدات  ملكية  شهادات  إصدار  الصندوق  لمدير  اليجوز 
يقوم  معاملة  كل  وبعد  الوحدات.  مالكي  لجميع  بسجل  الصندوق  مدير  يحتفظ 
الكاملة  التفاصيل  على  يحتوي  خطيًا  تأكيدا  المستثمر  هذا  يتلقى  المستثمر،  بها 
من  حصة  الوحدات  مالكي  لجميع  يكون  الصندوق،  تصفية  حال  وفي  للمعاملة. 
للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة  المتاحة  صافي قيمة أصول الصندوق 
الوحدات في صافي أصول  أن حقوق مالكي  الصندوق، بمعنى  مساهمتهم في 

الصندوق تكون متساوية.
17- إجراء تغييرات على شروط وأحكام الصندوق

 ، ثالث  الى  التغيرات  المالية  السوق  هيئة  صنفت  االستثمار  صناديق  لالئحـة  وفقًا 
تغيرات أساسّية وتغيرات مهمة و تغييرات واجبة االشعار:

أ- موافقة الهيئة وقبول مالكي الوحدات للتغييرات األساسية.
يحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أو تغييرات 

أساسية مقترحة على هذه الشروط واألحكام بموجب قرار عادي للصندوق. 
مدير  يحصل  للصندوق،  عادي  قرار  بموجب  الوحدات  مالكي  موافقة  وبعد 
المقترحة  األساسية  التغييرات  أو  التغيير  على  الهيئة  موافقة  على  الصندوق 

باإلضافة للهيئة الشرعية. 
ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ«التغيير األساسي«:

1- أي تغيير يؤثر تأثيرًا كبيرًا على أغراض الصندوق أو طبيعته؛ أو
أو  الوحدات  مالكي  على  جوهري  سلبي  تأثير  له  يكون  قد  تغيير  أي   -2

حقوقهم؛ أو
3- أي تغيير ُيغّير من حجم المخاطرة للصندوق؛ أو

4- االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو
5- أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق. 

6- يخطر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن التغيير أو التغييرات 
خالل  لتداول  اإللكتروني  والموقع  اإللكتروني  موقعه  على  األساسية 

عشرة )10( أيام قبل تاريخ سريان التغيير.
سريان  تاريخ  بعد  األساسية  التغييرات  كافة  تفاصيل  التقرير  في  ُتدرج   -7
 )11( البند  بأحكام  عماًل  الصندوق  مدير  يعده  ما  وفق  األساسي،  التغيير 

من هذه الشروط واألحكام.

 إخطار الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات المهمة
 يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة ومالكي الوحدات والهيئة الشرعية كتابة 
مقترح على الصندوق. على أال تقل مهلة إخطار الهيئة ومالكي الوحدات بأي 

تغيير مهم عن  21يومًا قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصندوق في إحداث هذا 
. التغيير فيه

ألغراض هذه الشروط واألحكام، يُقصد بـ»التغيير المهم» كل تغيير ليس 
بأساسي في هذه الشروط واألحكام، ولكن:

 مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها مالك
الوحدات في وقت اإلجتماع

ب-
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1- من شأنه ألسباب معقولة أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في 
مشاركتهم في الصندوق؛ أو

2- ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو 
أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من التابعين له؛ أو

3- ُيدخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق؛ أو
4- يزيد بشكل كبير أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق؛ أو

5- أي حاالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر وُيبلغ بها مدير الصندوق. 
الموقع  على  سريانها  تاريخ  من  أيام   10 قبل  المهمة  التغييرات  عن  ُيفصح 
اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني للسوق المالية وأي 

وسائل أخرى ترخص بها الهيئة.
عماًل  سريانها  تاريخ  بعد  المهمة  التغييرات  كافة  تفاصيل  التقرير  في  ُتدرج 

بأحكام البند(11) من هذه الشروط واألحكام.

 إخطار الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات واجبة اإلخطار يجب على مدير 
الصندوق إخطار الهيئة و مالكي الوحدات والهيئة الشرعية 

كتابة بكل التغييرات واجبة اإلخطار  في الصندوق قبل 8 أيام من سريان التغيير. 
ألغراض هذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ«التغيير واجب اإلخطار« كل تغيير ليس 

بأساسي وال مهم. 
اإللكتروني  الموقع  على  اإلخطار  واجبة  التغييرات  تفاصيل  عن  اإلفصاح  ويجب 

لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول خالل 21 يوًما من تاريخ حدوثه. 
ُتدرج في التقرير تفاصيل كافة التغييرات واجبة اإلخطار بعد تاريخ سريانها عماًل 

بأحكام البند )11( من هذه الشروط واألحكام.
18- إنهاء الصندوق 

أ- إشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات كتابيًا وذلك قبل  21يومًا من 

ب- إبالغ األطراف ذات العالقة فورا.
ج- تصفية جميع األصول في الصندوق.

د- تسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق
أو أي موقع  أية معلومات عن الصندوق في موقع مدير الصندوق  هـ- حذف 

الكتروني اخر كموقع تداول و موقع هيئة السوق المالية. 
و- تحويل النقد لمالكي الوحدات. 

ز- إغالق حساب الصندوق النقدي و الوسيط. 
19- مدير الصندوق

أ- مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته
صناديق  لالئحة  وفقًا  الوحدات  مالكي  لصالح  الصندوق  مدير  يتصرف   -1
واألحكام،  والشروط  لهم،  المرخص  األشخاص  والئحة  االستثمار، 

ومذكرة المعلومات.
عليها  المنصوص  والواجبات  بالمبادئ  باالمتثال  الصندوق  مدير  يلتزم   -2
بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم، بما في ذلك العمل بأمانة تجاه 
مالكي الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي 

الوحدات إلى أقصى حد، وواجب بذل العناية والمهارة المعقولة.
3- تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي:

•  إدارة الصندوق؛	
•  عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية المقدمة إلى الصندوق؛ 	
•  طرح الوحدات؛	

• 	

والتأكد  المعلومات،  ومذكرة  واألحكام،  الشروط  هذه  دقة  ضمان   
الشروط واألحكام ووضوحها ودقتها وخلوها من  من اكتمال هذه 

أي تضليل.
يعد مدير الصندوق مسؤواًل عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى 
مسؤولياته و واجباته بشكل مباشر أو كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة 
صناديق االستثمار و الئحة األشخاص المرخص لهم. و يعد مدير الصندوق مسؤوال 
أو سوء  اهماله  أو  احتياله  الناجمة عن  الصندوق  الوحدات عن خسائر  تجاه مالكي 

تصرفه أو تقصيره المتعمد. 
يجب على مدير الصندوق وضع السياسات و االجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في 
استثمارات الصندوق، و ضمان سرعة التعامل معها. على أن تتضمن هذه السياسات 

واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل. 
، ب- حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن

المرخصين  تابعيه  من  اكثر  أو  ثالث  طرف  تكليف  الصندوق  لمدير  يجوز 

بالعمل مديرا للصندوق من الباطن. و ال يحد ذلك أو يقلل من مسؤوليات 
مدير الصندوق أو يعفيه منها بأي حال من الأحوال بموجب الئحة صناديق 

ج- األحكام المنظمة لعزل/ استبدال مدير الصندوق
تراه مناسبًا لتعيين  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء   

بديل له، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في األحوال التالية:
1-  إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الهيئة 

بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛
أي  لمزاولة  الصندوق  لمدير  الصادرة  التراخيص  أو  الترخيص  الهيئة  ألغت  إذا   -2

من أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛
لمزاولة  ترخيصه  إللغاء  الهيئة  إلى  الصندوق  مدير  يقدمه  طلب  على  بناء   -3

أعمال اإلدارة؛   

االمتثال لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛
5- في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو 
آخر  شخص  أي  الصندوق  مدير  لدى  يكن  ولم  استقالته،  أو  األهلية  فقدانه 
مسجل قادرًا على إدارة أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير 

محفظة االستثمار إدارتها؛
له أهمية  أن  الهيئة ألسباب معقولة  6- في حال حدوث أي حادث آخر تعتبره 

جوهرية كافية.
أي  وقوع  من  يومين  غضون  في  الهيئة  إلى  إشعارًا  الصندوق  مدير  يرسل 

حدث مشار إليه في الجزء )5( من الفقرة )ج( من هذا البند.
في حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقًا للفقرة )ج( من هذا البند، يجب على 
تسهيل  على  المساعدة  أجل  من  كامل  بشكل  يتعاون  أن  الصندوق  مدير 
نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل خالل الفترة المبدئية التي تبلغ 
)45( يومًا من تاريخ تعيين مدير الصندوق البديل. ويلتزم مدير الصندوق، عند 
بالصندوق  المتعلقة  العقود  جميع  بتجديد  الهيئة،  لتقدير  وطبقًا  الضرورة 

والتي يكون طرفا فيها، بحيث يتولى إدارتها مدير الصندوق البديل.
20- أمين الحفظ

المالية )»أمين الحفظ«( لالحتفاظ بملكية  البالد  قام مدير الصندوق بتعيين شركة 
تعيين  الصندوق  مدير  و/أو  الحفظ  ألمين  ويجوز  المملكة.  في  الصندوق  أصول 
أمناء حفظ فرعيين أو أمناء حفظ آخرين لالحتفاظ بأصول الصندوق الواقعة خارج 

المملكة، إن وجدت.
أ-  مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته 

يكون أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ وحماية أصول الصندوق الموجودة في 
المتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  جميع  واتخاذ  الوحدات،  مالكي  عن  نيابة  المملكة 

بحفظ أصول الصندوق. 
التزاماته وفقا ألحكام هذه الالئحة، سواء أأدى  ُيعّد أمين الحفظ مسؤواًل عن 
هذه  أحكام  بموجب  ثالثًا  طرفًا  بها  كلف  أم  مباشر  بشكل  مسهؤولياته 
تجاه  مسؤواًل  الحفظ  أمين  وُيعّد  لهم.  المرخص  األشخاص  الئحة  أو  الالئحة 
مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو 

إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. 
ُيعدُّ أمين الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي 
الوحدات ، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما 

يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
ب- حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ فرعي

واحد  إلى  الصندوق  تجاه  ومسؤولياته  واجباته  يفوض  أن  الحفظ  ألمين  يجوز 
الباطن  من  الحفظ  أمين  بمهام  ليقوم  التابعين  أو  الثالثة  األطراف  من  أكثر  أو 
صناديق  الئحة  في  عليه  المنصوص  التفويض  من  الرغم  وعلى  للصندوق. 
مسؤواًل  الحفظ  أمين  يظل  لهم،  المرخص  األشخاص  الئحة  أو  االستثمار 
أمين  ويكون  االستثمار.  صناديق  الئحة  ألحكام  االمتثال  عن  كاملة  مسؤولية 
الحفظ مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق 
بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو 
سوء التصرف المتعمد، ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين 

الحفظ من الباطن. 
يجوز تعيين أمين حفظ فرعي للصندوق في منطقة أخرى غير المملكة لحفظ 
تعيينه  ويتم  للصندوق،  األجنبية  باالستثمارات  يتعلق  فيما  الصندوق  أصول 
تطبق  منطقة  في  لإلشراف  ويخضع  وُيفَوض  ويعمل  خطي،  عقد  بموجب 

معايير ومتطلبات تنظيمية مكافئة على األقل لتلك التي تفرضها الهيئة.
ج- األحكام المنظمة لعزل/استبدال أمين الحفظ

األحوال  في  مناسبًا  تراه  إجراء  كل  واتخاذ  الحفظ  أمين  عزل  في  الحق  للهيئة   
التالية:

إخطار  دون  الحفظ  أعمال  من  أي  ممارسة  عن  الحفظ  أمين  توقف  إذا   -1

 في حال رغبة مدير الصندوق في انهاء الصندوق، فيجب عليه أن يبدأ تصفية
 الصندوق و اإلفصاح عن إنهاء الصندوق و الجدول الزمني لتصفيته على موقعه

 األكتروني وعلى الموقع االلكتروني لتداول. كما سيقوم مدير الصندوق باالجراءات
:التالية للتصفية

..من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق أخل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في -4

.االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم

جـ-
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الهيئة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛
الحفظ لمزاولة أي من  الصادر ألمين  الترخيص  أو علقت  الهيئة  ألغت  إذا   -2

أعمال الحفظ بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛
لمزاولة  ترخيصه  إللغاء  الهيئة  إلى  الحفظ  أمين  يقدمه  طلب  على  بناء   -3

أعمال الحفظ؛
4- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أهمل، ألسباب تعتبرها الهيئة جوهرية، في 

االمتثال لنظام السوق المالية والئحته التنفيذية؛
5- في حال حدوث أي حادث آخر تعتبره الهيئة ألسباب معقولة أن له أهمية 

كافية.
في حال ممارسة الهيئة لسلطتها وفقًا للفقرة )ج()1( من هذا البند، يجب 
لتعليمات  وفقًا  للصندوق  بديل  حفظ  أمين  تعيين  الصندوق  مدير  على 
الهيئة، ويجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعفى من مهامه أن 
يتعاونا بشكل كامل من أجل المساعدة في تسهيل نقل المسؤوليات 
إلى أمين الحفظ البديل خالل الفترة األولية التي تبلغ )60( يومًا من تاريخ 
تعيين مدير الصندوق البديل. ويلتزم أمين الحفظ، إذا رأت الهيئة ضرورة 
لذلك وحسب االقتضاء، بنقل جميع العقود المتعلقة بالصندوق والتي 

يكون طرفًا فيها، بحيث تتضمن أمين الحفظ البديل.
الحفظ  أمين  الهيئة، يخضع  االستبدال من طرف  أو  العزل  إلى  باإلضافة 
مدير  من  خطي  إشعار  بموجب  للعزل  الصندوق  مدير  قبل  من  المعين 
لصالح  العزل  بأن  معقولة  ألسباب  الصندوق  مدير  يرى  عندما  الصندوق 
مالكي الوحدات. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير الصندوق بإخطار الهيئة 
ومالكي الوحدات خطيًا على الفور، ويتعين عليه اإلفصاح عن هذا العزل 

على الفور على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني لتداول.
صادر  إلخطار  الحفظ  أمين  استالم  عند  الصندوق،  مدير  على  يجب 
خالل  الحفظ  أمين  تعيين  ينهي  أن  البند،  هذا  من  ج)1(  الفقرة  بموجب 
تاريخ اإلخطار وأن يعين أمين حفظ آخر. ويجب على أمين  )30( يومًا من 
لتسهيل  الحفظ  أمين  مع  يتعاون  أن  واجباته  من  المعفى  الحفظ 
االنتقال السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، وعليه نقل جميع 
الحاجة  حسب  فيها،  طرفًا  يكون  والتي  بالصندوق  المتعلقة  العقود 

وعند االقتضاء، إلى أمين الحفظ البديل.
يجب  الصندوق،  مدير  طرف  من  الحفظ  أمين  استبدال  أو  عزل  حال  في 
على مدير الصندوق اإلفصاح عن هذه الظروف على الفور على موقعه 

اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول.
21- المحاسب القانوني

أ- اسم المحاسب القانوني للصندوق
للصندوق  قانونيًا  محاسبًا  واليحيى  اللحيد  مكتب  الصندوق  مدير  عّين   

)المحاسب القانوني(
ب- مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته

يختص المحاسب القانوني بما يلي:
إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية    -1
لمالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم المالية ُتظهر بصورة عادلة، من 
ومعلومات  العمليات،  ونتائج  المالي،  المركز  الجوهرية،  الجوانب  جميع 
التدفق النقدي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في المملكة؛
2- تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات 
العام  العرض  تقييم  إلى  باإلضافة  الصندوق،  أجراها  التي  المحاسبية 

للقوائم المالية؛
3- دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية للصندوق من 
أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن 

فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛
لمعايير  وفقا  للصندوق  المختصرة  المرحلية  المالية  القوائم  مراجعة   -4
المالية  المعلومات  لمراجعة  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 

المرحلية.
ج- استبدال المحاسب القانوني

أو  قانوني  محاسب  أي  تعيين  على  الصندوق  إدارة  مجلس  يوافق  أن  يجب   
أو يطلب  القانوني،  المحاسب  الصندوق تعيين  إدارة  استبداله. ويرفض مجلس 
األحوال  في  بالفعل  تعيينه  تم  قانوني  محاسب  استبدال  الصندوق  مدير  من 

التالية:
المهني  السلوك  بسوء  وجوهرية  قائمة  ادعاءات  أي  وجود  حال  في   -1

المرتكب من جانب المحاسب القانوني في أدائه لمهامه؛

2- إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقاًل؛
3- إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن المحاسب القانوني ليس لديه المؤهالت 

والخبرة الكافية ألداء مهام المراجعة؛
استبدال  الصندوق  مدير  من  المطلق،  تقديرها  وفق  الهيئة،  طلبت  إذا   -4

المحاسب القانوني. 
القانوني  للمحاسب  المستحقة  المراجعة  أتعاب  الصندوق  مدير  يحدد 

بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
22- أصول الصندوق

أ- يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق نيابة عن الصندوق.
ب- أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمين الحفظ وأصول العمالء اآلخرين. 

ج- وتعتبر أصول الصندوق مملوكة ملكية بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية 
مشاعة. وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين 
أو  حق  أي  االستثمار  مستشار  أو  الموزع  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين  أو  الحفظ 
مصلحة أو مطالبة في أصول الصندوق فيما يتعلق بتلك األصول، إال في الحاالت 
أو  الباطن  الحفظ من  أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  الصندوق  التي يكون فيها مدير 
الموزع أو مستشار االستثمار مالكًا للوحدات، و ذلك في حدود ملكيته، أو حسب 
المطالبات المسموح بها بموجب الئحة صناديق االستثمار والمفصح عنها في 

هذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات. 
23- إقرار من مالك الوحدات

ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  على  باالطالع  الوحدات  مالكي  من  كل  يقر 
يقر  وكذلك  بالصندوق،  الخاصة  الرئيسية  المعلومات  وملخص  المعلومات 

بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
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المعايير الشرعية:
في  النافعة  والخدمات  السلع  إنتاج  مثل  مباحًا  غرضها  يكون  التي  الشركات  على  االستثمار  يقتصر  أن  يجب   -1
مجال الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي 

واحدًا أو أكثر مما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
أ- المصارف التقليدية التي تتعامل بألفائدة أو شركات التأمين التقليدية و أي نشاط آخر يتعامل بألفائدة.

ب- إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما.
ت- إنتاج وتوزيع األسلحة.

ث- إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.
ج- إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو اللحوم غير المزكاة و جميع المنتجات الغير حالل.

ح- شركات التكنولوجيا الحيوية المشاركة في الجينات البشرية / الحيوانية.
خ- إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما.

د- المطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره.
ذ- أي نشاط آخر يقرر المستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فيه.

2- بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية المذكورة أعاله، 
سيتم إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم المالية )التقرير المالي األخير المراجعة(.

3- المعايير المتعلقة بالنقود والديون:
ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون )على الغير( عن )70%( من مجوداتها   

وفقًا لميزانياتها، ألن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعية.
4- المعايير المتعلقة بالقروض:

ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقًا لميزانيتها – أكثر من( %33) من متوسط القيمة 
السوقية للشركة خالل اإلثنى عشر شهرا األخيرة أو من مجموع موجودات الشركة أيهما اكبر ألن الثلث هو حد 

الكثرة أخذًا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه في الوصية لما أراد أن يوصي بماله كله قال له رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم: الثلث والثلث كثير فدل على أن حد الكثرة هو الثلث فالثلث وما زاد عنه كثير فإذا كانت 

القروض على الشركة ثلثًا فأكثر فإنه يمنع شراء أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى عنه 

-5  

6- المعايير المتعلقة بنسبة الدخل غير المشروع:
ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )5%( من الدخل   

الكلي للشركة سواًء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.
7- عند فحص الطروحات األولية الجديدة أو تلك التي ليس لها تاريخ تداول، سيتم إجراء الفحص المالي للتأكد من 

توافقها مع المعايير والضوابط الشرعية باستخدام إجمالي األصول بداًل من القيمة السوقية.
8- المعايير المتعلقة بالتطهير:

يجب تجنيب الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب 
الخطوات اآلتية:

أ- تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.
ب- تقسيم مقدار الدخل غير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم 

من الدخل غير المشروع.
غير  الدخل  إجمالي  حساب  ليتم  فيها  االستثمار  تم  التي  الشركة  أسهم  عدد  في  القسمة  ناتج  ضرب  ج- 

المشروع الناتج من االستثمار في الشركة.
د-تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فيها.

هـ - ضم الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية.
و- أدوات وطرق االستثمار:

ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:
• 	.Futures عقود المستقبليات
• 	.Options عقود االختيارات
• 	.Swap عقود المناقلة
• األسهم الممتازة.	
• 	.derivatives المشتقات

موافقة  على  بالحصول  الصندوق  مدير  سيقوم  أعاله،.  الموضحة  بالمعايير  تام  بشكل  الصندوق  مدير  ويلتزم 
المستشار الشرعي قبل االستثمار في أي صندوق استثمار أو أداة أسواق النقد. 

الملحق ) 1 ( ضوابط االستثمار الشرعية

:المعايير المتعلقة باستثمار السيولة
 تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة

 ربوية، فإذا كانت هذه الودائع واألوراق المالية تزيد نسبتها عن( %33) من متوسط القيمة السوقية للشركة
 خالل االثنى عشر شهرا األخيرة او من مجموع موجودات الشركة ايهما أكبر فإنه يمنع االستثمار في

أسهمها
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أوال: سياسة إدارة المخاطر في الصندوق.
»المحافظة على مستويات المخاطر المقبولة والمحسوبة مع العمل على التخفيف 

»)unsystematic Risk( وغير منتظمة )Systematic Risk ( من أثر المخاطر المنتظمة
ثانيا: اجراءات ادارة المخاطر في الصندوق

يمكن الدارة المخاطر التأكد من تطبيق السياسة الخاصة بادارة المخاطر من خالل 
اتخاذ العديد من اإلجراءات، ومنها على سبيل المثال:-

التأكد من قيام  التنويع في االستثمار في الصندوق، حيث سيتم  اتباع سياسة    -1
مدير الصندوق من القيام باالجراءات التالية:

• التنويع في االصول المستثمرة في المحفظة وفقا لما تحدده السياسة االستثمارية 	
• التاكد من حساب مقدار اإلنكشاف على اي مصدر وااللتزام بها	

من  المناسبة  االجراءات  واتخاذ  دوري،  بشكل  المصدرة  الجهات  تقييم  متابعة   -2
الرقابة والمتابعة والتحليل المالي عند تحديد مقدار االستثمار )االنكشاف( على 

الجهات المصدرة الغير المصنفة
3- متابعة مؤشرات اإلقتصاد الكلية والجزئي، ومنها على سبيل المثال:

• معدالت الناتج القومي 	
• معدالت االنفاق الحكومي 	
• الدين العام 	
• التضخم 	
• اسعار ألفائدة والمرابحات وغيرها 	
• اسعار الصرف للعمالت 	

المحفظة  بناء  عند  المخاطر  ادارة  في  والمهنية  العلمية  الخطوات  اتباع   -4
االستثمارية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

أ - مرحلة اختيار االدوات المالية
• السياسة 	 وتطبيق  التحليل  خالل  من  متين  بشكل  االستثمارية  المحفظة  بناء 

واألهداف االستثمارية . 
• من 	 رئيس  بشكل  المخاطر  من  التحوط  وسائل  استخدام  امكانية  من  التاكد 

خالل تحديد صفات ومعايير اختيار االدوات االستثمارية. 
ب - مرحلة بناء المحفظة االستثمارية

• تحديد حجم المحفظة 	
• تحديد حجم االنكشاف بحدوده القصوى 	
• االحتفاظ بالسيولة النقدية في حال عدم جدوى االستثمار 	
• النوعية 	 المالية ذات  االدوات  التاكد من جودة األصول من خالل االستثمار في 

والجودة 
ت - الرقابة على اداء المحفظة االستثمارية

• تحليل مخاطر المحفظة ومخاطر المصدر 	
• تحليل وفحص االنكشاف واختبار الضغط 	
• تحديد مقدار وأصول االستثمار 	
• مراجعة وتقييم اداء االستثمارات في المحفظة بشكل منفرد 	
• اإللتزام بمحددات االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار	

ثالثا: إجراءات ادارة مخاطر الصندوق الرئيسية :

طرق التحوط والتقليل من تلك المخاطرطرق القياس نوع المخاطر 

مخاطر سجل األداء المحدود

1-  معدالت النمو
2- نسب ربحية الصندوق

yeild 3- مقدار توزيع
4- تخفيض التكاليف

performance 5- نسب األداء

إدارته  عند  الدولية  المعايير  واتباع  العالمية  الممارسات  أفضل  تطبيق  من  1-التأكد 
لالستثمار.

2-التأكد من تعيين أفضل المدراء وأمهرهم في ادارة االصول .
3-ال يمكن إعطاء تأكيد بأن هذا اإلجراء سيحقق أهداف الصندوق االستثمارية، ومن 

الممكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة الصندوق .

مخاطر السيولة
1-  نسب التداول

2- السيولة السريعة

1-التأكد من االحتفاظ بالسيولة الالزمة ألعمال الصندوق حسب مستوي االستحقاق 
المرجح المستهدف.

2- نسبة السيولة إلى االستثمار ال تقل عن %20
3- تجنب الخسائر الناتجة عن بيع االصول دون تواريخ االستحقاق.

4- الحصول على التسهيالت المالية.
5- التاكد من تلبية طلبات االسترداد.

أدوات  في  االستثمار  مخاطر 
غير مصنفة

1-  تحليل مالي اساسي.
2- اختبار حساسية للعوائد المتوقعة.

3- قياس درجة المخاطر )االنحراف 
المعياري للمحفظة واالصل(.

1- اختبار سيولة األصول غير المصنفة )نسب السيولة(.
2- قياس مدى تاثير اسعار صرف العمالت .

3- متابعة التصنيف االئتماني للمصدر.
4-متابعة أداء المحفظة.

المخاطر االئتمانية
1-  تحليل مخاطر االئتمان

2- تقييم المصدر
3- التحلي االساسي للمصدر

1- التاكد من تحليل المخاطر االئتمانية المتعلقة باالستثمار في أدوات أسواق النقد.
2- متابعةوتحليل التصنيف اإلئتماني للمصدر.

المخاطر القانونية
على  النظامية  والمخألفات  العقوبات  أثر  قياس 

الوضع المالي والقانوني للمصدر.
1- متابعة التقارير السنوية

2- متابعة نشرات البنوك المركزية 

المخاطر السياسية 
واالقتصادية

1- معدالت الناتج القومي
2- معدالت االنفاق الحكومي

3- الدين العام
4- التضخم

5- أسعار ألفائدة والمرابحات وغيرها
6- أسعار الصرف للعمالت

7- أسعار النفط والسلع والمعادن الرئيسية.

1- متابعة التطورات السياسية
2- متابعة التطورات والمؤشرات االقتصادية.

3- تحليل الحساسية لكل أصل و لكل مصدر

مخاطر تضارب بالمصالح
1- قياس تطبيق معايير الحوكمة.

2- فصل الصالحيات والمسئوليات.

1- العمل بموضوعية واستقاللية
2- تجنب المصلحة الشخصية حساب الصندوق .

3- تطبيق معايير الحوكمة.
4- تشجيع عملية اإلفصاح عن أية تضارب محتمل للمصالح

مخاطر تركيز االستثمار
وانخفاض التصنيف االئتماني

1- قياس نسب ترك االستثمار لالصل الواحد
2- قياس ترك االستثمار في مصدر واحد.

1- توزيع االستثمار في أصول و مصدرين متعددين. 
2- التأكد من تحليل المخاطر االئتمانية المتعلقة باالستثمار في أدوات أسواق النقد.

3- متابعة وتحليل التصنيف اإلئتماني للمصدر.

ملحق ) 2( سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
السياسة واإلجراءات في ادارة المخاطر لصندوق ألفا لألسهم السعودية
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Investor Information (Individual) بيانات المستثمر)األفراد(

:investor nameاسم المستثمر 

:Addressالعنوان:

:nationalityالجنسية:

:.telephone noرقم الهاتف::id typeنوع الهوية:

:E-mail Addressالبريد اإللكتروني::.id noرقم الهوية:

:.Mobile noرقم الجوال::id Expiry dateتاريخ االنتهاء:

:Investor Information (Non-Individuals)بيانات المستثمر)لغير األفراد(:  

::Entity nameاسم المنشأة:

:Addressالعنوان:

:nationalityالجنسية:    

:Entity typeنـوع المنشأة:

:Expiry dateتاريخ االنتهاء::C.R. numberرقم السجل التجاري:

:.telephone noرقم الهاتف::E-mail Addressالبريد اإللكتروني:

:Entity Representative nameاسم ممثل المنشأة:

:Expiry dateتاريخ االنتهاء::.id/iqama noرقم الهوية /االقامة:

:Subscription by Power of Attorneyاالشتراك بموجب وكالة: 

:Authorized Representative nameاسم الوكيل: 

:.power of Attorney noرقم الوكالة::Auth. Rep. id typeنوع هوية الوكيل:

:power of Attorney dateتاريخ الوكالة::.Auth. Rep. id noرقم هوية الوكيل:

:id Expiry dateتاريخ االنتهاء:

:Subscription Informationبيانات االشتراك

 :Fund’s nameاسم الصندوق:  

type of Subscription:  new Subscription  Additional Subscriptionنوع االشتراك:  اشتراك جديد      اشتراك إضافي

:)in numbers( Subscription Amountمبلغ االشتراك )باألرقام(:

:)in letters( Subscription Amountمبلغ االشتراك )بالحروف(:

:Currencyالعملة:

Payment Method: Bank Transfer from the bank account set out belowطريقة الدفع: حوالة بنكية من الحساب البنكي الموضح أدناه 

:Bank nameاسم البنك:

: )iBAn( Account numberرقم الحساب البنكي )اآليبان(: 

:Account holder nameاسم صاحب الحساب:

:Bank Branch Addressعنوان فرع البنك: 

:Account Currencyعملة الحساب:

to the Fund’s Account set out belowإلى حساب الصندوق الموضح أدناه

 : For SAR  Account no بالريـال السعودي             اآليبان رقم الحساب البنكي: 

Alpha Saudi Equity Fund :اسم الحساب         SA1715000436127191910007 :اآليبانiBAn number: SA1715000436127191910007   Account name: Alpha Saudi Equity Fund  

)Swift( AlBiSARi :سويفت كود Bank Al Bilad :اسم البنكBank Bank Al Bilad Bank SWiFt Code: AlBiSARi

 . For uSd   Correspondent Account no بالدوالر األمريكي  األمريكي    رقم حساب بنك المراسل:  

  :Correspondent Account nameاسم حساب بنك المراسل: 

:Correspondent Bankبنك المراسل:   

:Correspondent Bank SWiFt Codeسويفت كود: 

 :Further Credit toرقم حساب المستفيد: 

 :iBAn numberاآليبان:   

:Beneficiary nameإسم المستفيد:
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أقر بأنني أوافق على تنفيذ أمر االشتراك في الصندوق المشار إليه أعاله، وأقر بأنني 
قد استلمت نسخة من شروط وأحكام الصندوق ووافقت على كل ما جاء فيها. 
ألفا  لشركة  العالقة  ذات  المعلومات  جميع  عن  باإلفصاح  قمت  قد  بأنني  وأقر 
المالية وأؤكد بأن شركة ألفا المالية قد قامت باتخاذ جميع الخطوات المعقولة 
وأؤكد  الصندوق  في  باالستثمار  المرتبطة  المخاطر  طبيعة  فهم  من  لتمكيني 
بأن  وأقر  المالية.  ألفا  شركة  على  مسئولية  أي  دون  المخاطر  هذه  لجميع  قبولي 
كافة البيانات الخاصة بي والمقدمة لشركة ألفا المالية صحيحة، وال تتحمل شركة 

ألفا المالية أي خطأ ينتج عن عدم صحة أو دقة البيانات المقدمة.
فيها  تغيير  وجود  عدم  تأكيد  أو  ومعلوماتي  بياناتي  بتحديث  ملتزم  بأنني  أقر 
عندما تطلب منى شركة ألفا المالية. كما أقر بأنني ملتزم بتقديم مستند هوية 
مجدد عند نهاية سريان مفعولها وأقر أنه يحق لشركة ألفا المالية تجميد حسابي 

اإلستثماري في حالة إخاللي بذلك االلتزام.
أقر بأنني ملتزم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى 
المعمول بها في المملكة ال سيما نظام جرائم اإلرهاب وتمويله ونظام مكافحة 

غسل األموال والئحته التنفيذية.

توقيع المستثمر/ الوكيل:
تاريخ تقديم الطلب:

Payment Method: Bank Transfer from the bank account set out below

i hereby authorize the execution of the Subscription order in the Fund referred to 

above, and i acknowledge that i have received a copy of the terms and conditions of 

the Fund, and i have read and agree with such terms and conditions. i also confirm 

that i have disclosed all relevant information to Alpha Capital and confirm that 

Alpha Capital has taken all reasonable steps to enable me to understand the nature 

of the risks associated with the investment in the Fund. i confirm the acceptance 

of these risks without liability to Alpha Capital. i also acknowledge that all of the 

information provided by me to Alpha Capital is true, and Alpha Capital will not be 

liable for any error resulting from such information being incorrect or inaccurate. 

i hereby undertake to update my data and information or to confirm that there are 

no changes to the information when asked by the Company.  Further, i undertake 

to provide renewed versions of my identification documents after their expiry and 

i understand that in case of breach of such undertaking, the Company shall freeze 

my investment account. 

i hereby undertake and agree to comply and adhere to the Capital Market law and 

its implementing Regulations, and other laws and regulations of the Kingdom of 

Saudi Arabia, in particular the Anti-Money laundering law and its implementing 

Regulation and the law of terrorism Crimes and Financing.

investor/Authorized Representative Signature:

Application date:

For Internal Use Onlyلالستعمال الداخلي فقط

صافي مبلغ االشتراك

net Subscription Amount 

تاريخ التقويم

Valuation date

سعر الوحدة

unit price

عدد الوحدات المشترك بها

number subscribed units

رسوم االشتراك

Subscription fees

مكان تنفيذ الطلب )الفرع(

Branch

منفذ الطلب

Application processor

التوقيع

Signature

 investor File رقم ملف المستثمر

number

تاريخ تنفيذ الطلب

 Application Execution date
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صافي مبلغ االسترداد
net redemption Amount

تاريخ التقويم
Valuation date

سعر الوحدة
unit price

عدد الوحدات المستردة
number of redeemed units

تاريخ تنفيذ الطلب
Application Execution date

مكان تنفيذ الطلب 
Branch

منفذ الطلب
Application processor

التوقيع
Signature

رقم ملف المستثمر
investor File number

Investor Information (Individuals)بيانات المستثمر )األفراد(

:investor nameاسم المستثمر:

:Addressالعنوان:

:nationalityالجنسية:

:.telephone noرقم الهاتف::id typeنوع الهوية:

:E-mail Addressالبريد اإللكتروني::.id noرقم الهوية:

:.Mobile noرقم الجوال::id Expiry dateتاريخ االنتهاء:

)non-individuals( investor informationبيانات المستثمر)لغير األفراد(  

:Entity nameاسم المنشأة::

:Addressالعنوان:

:nationalityالجنسية:

:Entity typeنوع المنشأة:

:Expiry dateتاريخ االنتهاء::C.R. numberرقم السجل التجاري:

:.telephone noرقم الهاتف::E-mail Addressالبريد اإللكتروني:

:Entity Representative nameاسم ممثل المنشأة:

:Expiry dateتاريخ االنتهاء::.id/iqama noرقم الهوية/االقامة:

Redemption by power of attorneyاإلسترداد بموجب وكالة

:Authorized Representative nameاسم الوكيل:

:.power of attorney noرقم الوكالة::Auth. Rep. id typeنوع هوية الوكيل:

:power of attorney dateتاريخ الوكالة::.Auth. Rep. id noرقم هوية الوكيل:

:id Expiry dateتاريخ االنتهاء:

  :Fund units data to be redeemedبيانات وحدات الصندوق المراد االسترداد منه

 :Fund nameاسم الصندوق: 

Redemption type:  partial     Fullنوع االسترداد:  استرداد كلي      استرداد جزئي      

:number of units to be redeemedعدد الوحدات المطلوب استردادها:

:partial Redemption Amountالمبلغ المطلوب لالسترداد الجزئي:

:Currencyالعملة:

:Transfer of Redemption Proceeds Instructionsتعليمات تحويل عوائد االسترداد:

:transfer to the bank Account set out belowتحويل إلى الحساب البنكي الموضح أدناه:

:Bank nameاسم البنك:

:)iBAn( Account numberرقم الحساب البنكي )اآليبان(:

:Account holder nameاسم صاحب الحساب:

 :Bank Branch Addressعنوان فرع البنك:

:Account Currencyعملة الحساب:

أقر بأنني أوافق على تنفيذ أمر االسترداد في الصندوق المشار إليه أعاله. وأقر بأن كافة 
ألفا  شركة  تتحمل  وال   ، صحيحة  المالية  ألفا  لشركة  والمقدمة  بي  الخاصة  البيانات 

المالية أي خطأ ينتج عن عدم صحة أو دقة البيانات المقدمة. 

توقيع المستثمر/ الوكيل:
تاريخ تقديم الطلب:

i hereby authorize the execution of the Redemption order in the Fund referred 

to above. i also acknowledge that all of the information provided by me to 

Alpha Capital is true, and Alpha Capital will not be liable for any error resulting 

from such information being incorrect or inaccurate.

investor/Authorized Representative Signature :

Application date:

For Internal Use Onlyلالستعمال الداخلي فقط
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الملحق 5 - تأكيد المستثمر

قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها وجرى 
مني/ منا التوقيع عليها.

اسم العميل/المستثمر: 

التوقيع:

التاريخ: 

نيابة عن الشركة: 

المفوض )المفوضين( بالتوقيع(: 

ختم الشركة: 

العنوان:

البريد اإللكتروني: 

رقم الجوال: 

رقم الهاتف: 

رقم الفاكس: 
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مقابل الخدمات و العموالت و األتعا ب:  5- البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصند وق: 
فيما يلي جدول توضيحي لجميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل 

الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوق، ولمزيدًا من 
التفاصيل يمكنكم الرجوع إلى الفقرة  )7(من شروط وأحكام الصندوق والفقرة 

من (5) من مذكرة المعلومات:

المخاطر المتعلقة بالضوابط الشرعيةالمخاطر االقتصاديةالمخاطر السياسية

مخاطر الطرح األوليمخاطر السيولةمخاطر العملة االجنبية

مخاطر عدم وجود استثمارات مناسبةمخاطر االستثمار في أدوات و أسواق غير مصنفةمخاطر االستثمار في صناديق أخرى

مخاطر انخفاض التصنيف اإلئتمانيمخاطر اإلئتمانمخاطر االعتماد على موظفين رئيسين

مخاطر ادارة الصندوقمخاطر تضارب المصالحمخاطر االستثمار في إصدارات حقوق االولوية

المخاطر التقنيةمخاطر التمويلمخاطر التغيرات القانونية و التنظيمية

مخاطر الكوارث الطبيعية

المعلومات الرئيسية حول الصندوق: 
1 - اسم صندوق االستثمار، مع ذكر نوع الطرح و فئة الصندوق و نوعه: 

ألفا لألسهم السعودية، وهو صندوق استثماري عام مفتوح، صندوق  صندوق 
أسهم محلية

2- وصف موجز لألهداف االستثمارية للصندوق: 
يكمن الهدف االستثماري األساسي للصندوق في تحقيق زيادة في رأس المال 
في  االستثمار  خالل  من  الوحدات  لمالكي  الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على 
أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك وفقا للضوابط 

الشرعية لالستثمار.
3- وصف موجز لسياسات استثمار الصندوق و مماراساته:

المالية  )األوراق  التالية  المالية  األوراق  في  االستثمار  الصندوق  يستهدف 
المستهدفة(

األسواق  فيها  )بما  سعودي  مالي  سوق  أي  في  المدرجة  الشركات  أسهم  أ-  
الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات 
أو  العامة  الملكية  أوراق  إدراج  فيها  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة 

تداولها( أو أسهم و/أو شهادات اإليداع للشركات السعودية؛
الثانوي من  الطرح  أو  األولي  الطرح  إطار  للجمهور في  المطروحة  ب- األسهم 
قبل الشركات السعودية المقرر إدراجها في السوق المالي السعودي )بما 
تطلقها  قد  أخرى  سوق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئيسية،  األسواق  فيها 
أوراق  إدراج  فيها  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو 
للشركات  اإليداع  شهادات  و/أو  طرح  أي  أو  تداولها(  أو  العامة  الملكية 

السعودية؛
أو  المدرجة  السعودية  الشركات  رأسمال  لزيادة  المصدرة  األولوية  حقوق  ج- 
المقرر إدراجها في أي السوق المالي السعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، 
الجهات  تنشئها  أو  تطلقها  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق  وأي 

المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛

)بما  السعودي  مالي  سوق  في  المدرجة  األسهم  في  االستثمار   صناديق  د- 
تطلقها  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئيسية،  األسواق  فيها 
تلك  إدراج  فيها  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو 
األوراق أو تداولها( والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومطروحة للجمهور 
العام ومرخصة من الجهات المختصة، على أال تتجاوز هذه االستثمارات في 
مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار. وعالوة 
ذلك ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول الصندوق 
من   %20 على  تزيد  نسبة  امتالك  يجوز  وال  آخر،  استثمار  صندوق  وحدات  في 

صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛
ذ- أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق المالية المذكورة في الفقرات )أ( 
و)ب( و)ج( و)د( أعاله المدرجة أو التي ستدرج في السوق المالي السعودي 
)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها 
تلك  إدراج  فيها  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو 

األوراق أو تداولها(؛
ر-  صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريتس( المدرجة أو التي ستدرج في أي 
وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئيسية،  األسواق  فيها  )بما  سعودي   مالي  سوق 
أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي 

يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
4- المخاطر المرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار: 

المستثمرين  على  يجب  عالية.  مخاطر  على  الصندوق  في  اإلستثمار  ينطوي 
الرئيسية  المخاطر  اإلعتبار  في  األخذ  الصندوق  في  االستثمار  في  الراغبين 
المخاطر  لجميع  تلخيصا  تشكل  ال  التي  و  المعلومات،  مذكرة  في  المذكورة 
المرتبطة باستثمارات الصندوق. ال يوجد أية ضمانات على أن الصندوق قادر على 
تحقيق عوائد إيجابية على االستثمار أو حماية رأس المال المستثمر. إن المخاطر 

المرتبطة باالستثمار في الصندوق تشمل، وال تقتصر على، ما يلي: 

ملخص المعلومات الرئيسية 
AHA-18-05-01-01-883 :شهادة اعتماد شرعي رقم
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صندوق  حول  إضافية  معلومات  على  الحصول  كيفية  و  مكان  حول  بيان  ج-  
االستثمار و مستنداته:

للحصول على معلومات إضافية نرجو الرجوع للموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 
www.alphacapital.com.sa  والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( 

التواصل  يمكنكم  كما  المعلومات،  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  لشروط  باإلضافة 
مع مدير الصندوق للحصول على مستندات الصندوق مجانا عند طلبها.

د-   أسم وعنوان مدير الصندوق و بينات اإلتصال الخاصة به: 
شركة ألفا المالية

مبنى تفاصيل، الوحد ب 4، شارع التخصصي
ص.ب. 54854، الرياض 11524

المملكة العربية السعودية

 +  : 43430 90   1 1 هاتف966 
ذـ - اسم و عنوان أمين الحفظ و بيانات االتصال الخاصة به: 

شركة البالد المالية
المملكة العربية السعودية

البالد المالية، المركز الرئيسي 
طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض 11411

الرقم المجاني: 920003636 فاكس: 0112906299

ر- اسم و عنوان الموزع و بيانات اإلتصال الخاصة به: 
ال يوجد

المبلغ و كيفية الدفعالرسم

2% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر. وال تشمل ضريبة القيمة المضافةرسوم اإلشتراك

1.45% من صافي قيمة أصول الصندوق، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.أتعاب اإلدارة

0,08 %من صافي قيمة أصول الصندوق بإلضافة إلى مبلغ 30 ريال سعودي عن كل عملية يقوم بها الصندوق، وال تشتمل على ضريبة رسوم الحفظ
القيمة المضافة.

25,000 ريال سعودي سنويا، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.اتعاب المحاسب القانوني

الرسوم اإلدارية
0,07% من إجمالي قيمة أصول الصندوق، بحد أدنى يبلغ 9,375 ريال سعودي شهريًا، باإلضافة الى 15,000 ريال سعودي رسوم تأسيس تدفع 

مرة واحدة. ال تشمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.

2,000 ريال سعودي لالجتماع الواحد و بما ال يزيد عن 10,000 ريال سنويا، لكل عضو مستقل.مكافآت مجلس إدارة الصندوق

مبلغ سنوي يعادل 14,000 ريال سعودي سنويا. تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر.أتعاب المستشار الشرعي

7,500 ريال تدفع عند التقديم على الطلب.الرسوم الرقابية

5,000 ريال سعودي في كل يوم تقويم، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. رسوم النشر

المصاريف األخرى
لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته 0.3% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي، تحسب و تخصم عند كل يوم 
تقييم وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط.

تكاليف التعامل
يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي 

هذه التكاليف في التقارير المدققة السنوية ونصف السنوية.
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تخضع مذكرة المعلومات هذه لالئحة صناديق االستثمار  الصادرة عن الهيئة عماًل بأحكام نظام السوق المالية، 
والصادرة بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3 هـ، والمعدلة بموجب القرار رقم 2016/61/1 وتاريخ 1437/8/16 

هـ، الموافق 2016/5/23م.
ننصح المستثمرين  والمستثمرين المحتملين قراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم 

محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.
إشعار

الصندوق  مدير  ويتحمل  عليها.  الموافقة  وتمت  الصندوق  إدارة  مجلس  قبل  من  المعلومات  مذكرة  روجعت 
وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 
مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات 
الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات 

غير مضللة.
محتويات  عن  مسؤولية  أي  الهيئة  تتحمل  ال  وحداته.  وطرح  الصندوق  تأسيس  على  المالية  السوق  هيئة  وافقت 
مسؤولية  أي  من  صراحة  نفسها  وتخلي  اكتمالها،  أو  بدقتها  يتعلق  تأكيد  أي  تعطي  وال  المعلومات،  مذكرة 
مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي 
هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس 
الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، 

وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
تم اعتماد صندوق ألفا لالسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من 

AhA-883-01-01-05-18 :قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق ، رقم شهادة اعتماد شرعي

 صندوق ألفا لألسهم السعودية

Alpha Saudi Equity Fund

مذكرة المعلومات لصندوق ألفا لألسهم السعودية، وهو صندوق اسهم عام مفتوح 
متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل المستشار الشرعي المعين للصندوق،رقم 

AHA-05-18-10-10-388  :شهادة اعتماد شرعي

مدير الصند وق
شركة ألفا المالية

أمين الحفظ
شركة البالد المالية

حسب خطابنا المرسل الى هيئة السوق المالية بتاريخ 04 - 01 - 1441 ه الموافق 04 - 09 - 2019 م

-    
  -  

  -  

هذه النسخة المعدلة من مذكرة معلومات صندوق ألفا لألسهم السعوديةالتى تعكس التغيرات 
التالية:

مذكرة المعلومات المادة 01 فقرة أ (ص- 34)  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
مذكرة المعلومات المادة 01 فقرة ب (ص- 34) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

كما ستطبق هذه التغييرات على جميع مستندات الصندوق اينما وجدت
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جدول المحتويات

26صندوق االستثمار
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30مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

32التقويم والتسعير

32التعامل

33خصائص الوحدات

34المحاسبة وتقديم التقرير

34مجلس إدارة الصندوق

35لجنة الرقابة الشرعية

35مدير الصندوق

36أمين الحفظ

36مستشار االستثمار

36الموزع

36المحاسب القانوني

37المعلومات األخرى

38الملحق -1 ضوابط االستثمار الشرعية
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مذكرة  وردت  أينما  منها  كل  أمام  المبّينة  المعاني  التالية  للمصطلحات  يكون 
المعلومات هذه:

»الئحة األشخاص المرخص لهم« تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة 
هـ   1426-5-21 بتاريخ   2005-83-1 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  قبل  من 

)الموافق 28-6-2005 م( حسب تعديالتها من وقت آلخر؛
الرياض  في  للعمل  أبوابها  البنوك  فيه  تفتح  عمل  يوم  أي  يعني  العمل«  »يوم 

بالمملكة العربية السعودية؛
»نظام السوق المالية« ُيعني نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

)م/30( وتاريخ 1424/6/2 هـ )وتعديالته من وقت آلخر(؛
الصندوق  ومدير  الوحدات  مالك  بين  الُمبرمة  االتفاقية  ُتعني  العميل«  »اتفاقية 
وتنص على الشروط واألحكام، وتنظم العالقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق، 

وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛
السياق  يسمح  كلما  وتشمل،  السعودية،  المالية  السوق  هيئة  إلى  تشير  »الهيئة« 

بذلك، كل لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل ُمخول من طرف الهيئة؛
»أمين الحفظ« يعني شركة البالد المالية والمعينة كأمين حفظ للصندوق؛

»الصندوق« يعني صندوق ألفا لألسهم السعودية؛
»مجلس الصندوق« يعني مجلس إدارة الصندوق؛

»مدير الصندوق« يعني شركة ألفا المالية وهي الجهة المنوط بها إدارة الصندوق؛
»الالئحة التنفيذّية« تعني الالئحة التنفيذّية الصادرة بموجب نظام السوق المالية؛

»المحاسب القانوني« يعني مكتب اللحيد واليحيى و المعين كمحاسب قانوني 
للصندوق؛

»المؤشر المعياري« يشير إلى المؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛
بطرح  يتعلق  فيما  الصادرة  هذه  المعلومات  مذكرة  تعني  المعلومات«  »مذكرة 

وحدات الصندوق، وفقًا لالئحة صناديق االستثمار؛
األولية  السوق  في  للجمهور  المالية  لألوراق  األولي  الطرح  يعني  األولي«  »الطرح 

بغرض االشتراك فيها؛ 
للطرح  الحقًا  المالية  السوق  في  المالية  لألوراق  طرح  أي  يعني  الثانوي«  »الطرح 

األولي؛
»تاريخ الطرح األولي« يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛

»االستثمار« و«االستثمارات« و«األصول« مرادفات قد ُتستخَدم بالتبادل، وتشير كل 
منها إلى األوراق المالية المستهدفة التي يستثمر فيها الصندوق؛

نظام  بأحكام  عماًل  الهيئة  عن  الصادرة  الالئحة  هي  االستثمار«  صناديق  »الئحة 
هـ،   1427/12/3 وتاريخ   2006-219-1 رقم  القرار  بموجب  والصادرة  المالية،  السوق 
2016/5/23م  الموافق  هـ،   1437/8/16 وتاريخ  2016/61/1م   رقم  القرار  بموجب  والمعدلة 

)وتعديالتها من وقت آلخر(؛
االئتماني لمرتبة االستثمار« يعني التصنيف الصادر عن إحدى جهات  »التصنيف 
التصنيف المحلية/الدولية، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر مؤشر ستاندرد 
لدى  االئتمانية  الجدارة  مستوى  بشأن  رأيها  تبدي  والتي  وفيتش،  وموديز،  بورز،  آند 
الجهة المصدرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مالكي األوراق المالية. ويعتبر 
أقل تصنيف يؤهل إلى التصنيف االئتماني لمرتبة االستثمار هو )B3( من وكالة موديز 

أو ما يعادله؛
»المستثمر« و«المستثمرون« و«مالكو الوحدات« مرادفات قد تستخدم بالتبادل، 

ويشير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك وحدات فيه؛ 
»المملكة« تعني المملكة العربية السعودية؛

أو  التنفيذيين  أو  الصندوق« تعني أي من المديرين  العالقة بمدير  »األطراف ذوي 
الموظفين التابعين لمدير الصندوق؛

»مرابحة« تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛ 

.

 .

»صافي قيمة األصول« تعني قيمة إجمالي أصول الصندوق مخصومًا منها قيمة 
؛ إجمالي التزاماته 

»صندوق االستثمار المفتوح« هو صندوق استثمار برأس مال متغير، وتتم زيادة وحداته 
من خالل إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض 

وحداتهم أو كلها ؛
»قرار عادي للصندوق« يشير إلى المعنى المنصوص عليه في قائمة المصطلحات 

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ؛ المستخدمة في 
بغرض زيادة رأس مال الشركات؛  »إصدار حقوق األولوية« يعني الحقوق المصدرة 

مالك الوحدات باستردادها؛  »تاريخ االسترداد« يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه 
»نموذج االسترداد« يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات 
ليستخدمها األخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفقً ا للشروط واألحكام. 

ويرد نموذج االسترداد مرفقً ا بالشروط واألحكام تحت عنوان الملحق 3

«طلب االسترداد» هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛ 
«مؤسسة النقد» تعني مؤسسة النقد العربي السعو دي؛

«المستشار الشرعي» يعني دار المراجعة الشرعية، وهي شركة متخصصة في 
تقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية ؛

«توجيهات االستثمار الشرعية» تعني التوجيهات الموضحة في الملحق  1من 
الشروط واألحكا م؛ 

«مبلغ االشتراك» يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصند وق؛
«تاريخ االشتراك» يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في 

وحدات الصند وق؛
«نموذج االشتراك» يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر 

ليستخدمها األخير في طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفقً ا للشروط 
واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفقً ا بالشروط واألحكام تحت عنوان الملحق 2 

للشروط واالحكا م.
«سعر االشتراك» يعني صافي قيمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي 

الصلة ؛ «تداول» تعني سوق األوراق المالية السعودية ؛
«األوراق المالية المستهدفة» تعني األوراق المالية التي يعتزم الصندوق االستثمار 

من مذكرة المعلومات هذ ه؛ فيها وفقً ا ألحكام البند2(ب)(1)
«الشروط واألحكام» تعني الشروط واألحكام الخاصة بصندوق ألفا لالسهم 
السعودية المصدرة بتاريخ 2018/07/03م  الموافق  1439/10/19 هـ ، والمعدلة في 

بتاريخ1440/01/29 هـ الموافق 2018/10/09 م مما لم يُ ذكر خالف ذلك ؛
«الوحدة» تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في 

الصندوق. وتمثل كل وحدة )بما في ذلك أجزاء الوحدة( حصة نسبية في صافي 
أصول الصند وق؛

«يوم التقويم» يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات 
الصند وق.

حسب المعنى المخصص لهما في قائمة المصطلحات  «شركة تابعة» و «تابع» 
المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها. 

»النهج التنازلي« تعني اسلوب التحليل االستثماري المبني على البدء بتحليل االقتصاد 
الكلي و من ثم االقتصاد الجزئي والنزول الى مستوى تحليل القطاعات االقتصادية 

يقود التحليل إليها و من ثم أسهم الشركات التي 
»النهج التصاعدي« تعني اسلوب التحليل االستثماري المبني على البدء بتحليل سهم 

شركة معينة و من ثم الصعود التدريجي الى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه 
الشركة و االقتصاد الجزئي و من ثم االقتصاد الكلي. 

تعريفات
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الملخص التنفيذي

صندوق ألفا لألسهم السعوديةاسم الصندوق

شركة ألفا الماليةمدير الصندوق

شركة البالد الماليةأمين الحفظ

شركة ابيكس المحدودة لخدمات الصناديق.المدير اإلداري

الريال السعودي.عملة الصندوق

األهداف االستثمارية
لمالكي  الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على  المال  رأس  في  نمو  تحقيق  في  للصندوق  األساسي  االستثماري  الهدف  يكمن 
الشرعية  للضوابط  وفقا  وذلك  السعودية  المالية  األسواق  في  المدرجة  الشركات  أسهم  في  االستثمار  خالل  من  الوحدات 

لالستثمار.

مؤشر إس آند بي لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية باإلسعار المحلية (SPSHDSAL Index) كمؤشر المؤشر المعياري للصندوق
لقياس أداء الصندوق (إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر)

مرتفع المخاطر. لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى مراجعة عوامل المخاطرة الموضحة في البند 3 من مذكرة المعلومات.مستوى المخاطرة

مدى مالئمة االستثمار

نظرًا الرتفاع مستوى المخاطرة المرتبطة باالستثمار في الصندوق، وفقًا لما هو موضح في مذكرة المعلومات، فقد ال يالئم 
المستثمرين  على  ويتعين  ذلك.  في  الراغبين  غير  أو  عالية،  استثمار  مخاطر  تحمل  على  القادرين  غير  المستثمرين  الصندوق 
البند 3 من  المحتملين طلب االستشارة من مستشاريهم المعنيين باالستثمار فيما يتعلق بعوامل المخاطرة الموضحة في 

مذكرة المعلومات.

10,000 ريال سعودي.الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي

10,000 ريال سعودي.الحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي

10,000 ريال سعودي.الحد األدنى لمبلغ االسترداد

اإلشتراك  آخر موعد الستقبال طلبات 
و اإلسترداد: 

قبل الساعة 12 ظهرًا )بتوقيت مدينة الرياض( من يومي االثنين واألربعاء.

يوم التقويم
يوم  وافق  حال  وفي  السعودية.  العربية  المملكة  في  الرسمية  العطل  أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنين  يومي 
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات االشتراك 

واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

يوم االشتراك
يوم  وافق  حال  وفي  السعودية.  العربية  المملكة  في  الرسمية  العطل  أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنين  يومي 
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات االشتراك 

واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

يوم االسترداد
يوم  وافق  حال  وفي  السعودية.  العربية  المملكة  في  الرسمية  العطل  أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنين  يومي 
التقويم والتعامل يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق وتنفيذ طلبات االشتراك 

واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

في غضون خمسة أيام عمل بعد يوم التقويم.يوم الدفع

ال تتجاوز 2 % من مبلغ االشتراك، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.رسوم االشتراك

أتعاب اإلدارة
1.45% سنويًا من صافي قيمة األصول، وتحتسب مرتين في األسبوع )في كل يوم تقويم( ويتم دفعها لمدير الصندوق بشكل 

ربع سنوي، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

تكاليف التعامل
يتحمل الصندوق كافة رسوم ومصاريف وعموالت المعامالت التي تنتج عن شراء األوراق المالية أو عن بيعها بالتكلفة الفعلية 

وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. 

08, 0%سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق، باإلضافة إلى مبلغ 30 ريال سعودي عن كل عملية يقوم بها الصندوق. رسوم الحفظ
وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري ، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

أتعاب المحاسب القانوني                                     25,000 ريال  سعودي سنويأ، تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع كل ستة أشهر، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. 

الرسوم اإلدارية
0,07% من إجمالي قيمة أصول الصندوق، بحد أدنى يبلغ 9,375 ريال سعودي شهريًا تحتسب في كل يوم تقويم و تدفع بشكل 
شهري، باإلضافة الى رسوم تأسيس بقيمة 15,000 ريال سعودي تدفع مرة واحدة عند التأسيس . وال تشتمل هذه الرسوم على 

ضريبة القيمة المضافة.

مكافآت مجلس إدارة الصندوق

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فيما 
يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وتُقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن الخدمات التي يقدمونها 

للصندوق بألفي (2,000) ريال سعودي عن االجتماع الواحد وبما ال يزيد عن 10,000 ريال سعودي سنويا لكل عضو مستقل. 
وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

يتقاضى المستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل 14,000 ريال سعودي سنويا تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر. أتعاب المستشار الشرعي

الرسوم الرقابية
الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل  ريال سعودي. وتحتسب هذه  يدفع الصندوق رسوم رقابية سنوية بقيمة 7,500 

سنوي.

رسوم النشر
تقويم.  يوم  كل  في  سعودي  ريال   5,000 بقيمة  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  موقع  على  النشر  رسوم  الصندوق  يدفع 

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم، وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.
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المصاريف األخرى

يدفع الصندوق جميع المصروفات والتكاليف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي طرف 
نفقات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  )ومنها  الصندوق  إلى  المقدمة  والتشغيل  والتنظيم  اإلدارة  بخدمات  يتعلق  فيما  ثالث 
يتم  أن  على  المضافة،  القيمة  ضريبة  على  أعاله  المذكورة  المبالغ  جميع  تشتمل  وال  الفعلية  بالتكلفة  القانوني(  المستشار 

احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.
مدير  يتكبدها  التي  األخرى  االلتزامات  أو  التكاليف  أو  الرسوم  أو  المصاريف  جميع  عن  المسؤولية  كذلك  الصندوق  ويتحمل 
بطباعة  المتعلقة  والنفقات  القانوني  المستشار  أتعاب  األخرى  النفقات  هذه  وتشمل  الصندوق.  بإدارة  يتعلق  فيما  الصندوق 

التقارير الدورية وتوزيعها.
لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته )0.3(% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي تحسب وتخصم 
في كل يوم تقويم. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. على أن ُتذكر 

النفقات الفعلية في التقرير السنوي للصندوق.

2018/07/08م (الموافق1439/10/24 هـ).تاريخ الطرح األولي

الشروط  تاريخ إصدار  الوحدة في  سعر 
واألحكام

10 ريال سعودي.

1- صندوق االستثمار
أ- اسم الصندوق:

صندوق  وهو  السعودية،  لألسهم  ألفا  صندوق  هو  االستثمار  صندوق  اسم 
استثماري مفتوح.

ب- تاريخ اإلصدار والتحديث
صدرت الشروط واألحكام بتاريخ  2018/07/03م )الموافق 1439/10/19هـ(.

ج- تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته
تمت الموافقة على إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من هيئة السوق المالية 

بقرار صادر بتاريخ 2018/06/28م الموافق 1439/10/14 هـ
ج- مدة الصندوق

تكون مدة الصندوق غير محددة.
د- عملة الصندوق

تكون عملة الصندوق هي الريال السعودي.

2- سياسات االستثمار وممارساته

وق  أ- األهداف االستثمارية للصند
باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساسي للصندوق 

في تحقيق زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل لمالكي 
الوحدات من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في األسواق 

المالية السعودية  وذلك وفقا للضوابط الشرعية لالستثمار المنصوص عليها 
في الملحق  1من هذه الشروط واألحكام. وباإلضافة إلى ذلك، للصندوق 

االستثمار في معامالت المرابحة قصيرة األجل. ويكون هدف الصندوق التفوق 
في األداء على المؤشر المعياري. وال تُوزَع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما 

يُعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو 
ادات. إير

المؤشر: المؤشر المعياري ألداء الصندوق هومؤشر إس آند بي لألسهم 
 SPSHDSAL) السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية باإلسعار المحلية

Index) كمؤشر لقياس أداء الصندوق (إال أن استثمارات الصندوق لن تكون 
مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر)

 : ب- نوع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي
1- يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق المالية التالية («األوراق المالية 

المستهدفة«(
فيها  )بما  سعودي  مالي  سوق  أي  في  المدرجة  الشركات  أسهم  أ-  
األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو 
تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق 
الملكية العامة أو تداولها( أو أسهم و/أو شهادات اإليداع للشركات 

السعودية؛
ب- األسهم المطروحة للجمهور في إطار الطرح األولي أو الطرح الثانوي 
المالي  السوق  في  إدراجها  المقرر  السعودية  الشركات  قبل  من 
السعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق 
أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل والتي 
و/أو  طرح  أي  أو  تداولها(  أو  العامة  الملكية  أوراق  إدراج  فيها  يتم 

شهادات اإليداع للشركات السعودية؛
ج- حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة 
أو المقرر إدراجها في أي السوق المالي السعودي )بما فيها األسواق 
الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقها أو تنشئها 

إدراج تلك األوراق  الجهات المختصة في المستقبل والتي يتم فيها 
أو تداولها(؛

في  المذكورة  المالية  باألوراق  تتعلق  أخرى  مالية  أدوات  أو  أداة  أي  د- 
الفقرات)أ( و)ب( و)ج( و)د( أعاله المدرجة أو التي ستدرج في السوق 
المالي السعودي )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي 
سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في المستقبل 

والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
هـ - صناديق االستثمار  في األسهم المدرجة في سوق مالي السعودي 
)بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد 
يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو  تطلقها 
فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها( والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ومطروحة للجمهور العام ومرخصة من الجهات المختصة، على أال 
تتجاوز هذه االستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول 
نسبة  استثمار  يجوز  ال  ذلك  وعالوة  االستثمار.  وقت  في  الصندوق 
تزيد على 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق 
قيمة  صافي  من   %20 على  تزيد  نسبة  امتالك  يجوز  وال  آخر،  استثمار 

أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛
و- صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريتس( المدرجة أو التي ستدرج 
في أي سوق مالي سعودي  )بما فيها األسواق الرئيسية، وأي أسواق 
المختصة  الجهات  تنشئها  أو  تطلقها  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية، 

في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
المالية  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقليل  الصندوق  لمدير  يجوز   -2
هذه  من   )1( البند  من  )و(  )هـ(و  و  )د(  و  )ج(  و  )ب(  و  )أ(  الفقرات  في  الواردة 

المادة إلى صفر % في الحاالت التالية:
بسبب  المالية  األسواق  في  حادًا  هبوطًا  الصندوق  مدير  توقع  إذا  أ- 

األوضاع االقتصادية المحلية أو السياسية الدولية أو اإلقليمية؛
ب- في حال غياب الفرص االستثمارية التي تالئم أهداف الصندوق؛

ج- ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسبًا لحماية مصالح المستثمرين، 
بما في ذلك إفالس أي شركة محلية رائدة، أو إفالس أحد  المصارف 
تدهورًا  أو  حادًا  هبوطًا  الصندوق  مدير  توقع  إذا  أو  الكبيرة،  المحلية 
استثمارات  على  يؤثر  قد  مما  المحلي  االقتصاد  وضع  في  شديدًا 

الصندوق تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر.
المالية  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقليل  الصندوق  مدير  قرر  إذا   -3
البند )2( من هذه  الواردة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هـ( و )و( من 
المادة إلى 0%، يجوز له تخصيص كافة أصول الصندوق نقًدا أو إلى معامالت 
الهيئة  موافقة  وبعد  فقط  الضرورية  الحاالت  في  األجل،  قصيرة  مرابحة 

الشرعية. 
4- قد يوزع مدير الصندوق جميع أصوله في عمليات مرابحة نقدية قصيرة 

األجل وذلك في الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:
أ- إذا توقع مدير الصندوق هبوطا حادا في األسواق المالية أو اإلقتصاد 
أو  الدولية  السياسية  أو  المحلية  االقتصادية  األوضاع  بسبب  المحلي 

اإلقليمية.
ب- اإلنخفاض متوقع استمراره لفترات طويلة في أداء أسواق األسهم 

السعودية؛ 
5- يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق:
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البياننوع االستثمار
الحد األدنى 

ألصول الصندوق
الحد األقصى 

ألصول الصندوق

ــنــة في  الــمــبــّي األصـــــول 
)ج(  و  )ب(  و  )أ(  الفقرات 
و)د( من البند )1( من هذه 

المادة.

أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية )بما في ذلك الطرح األولي، والطرح الثانوي، وإصدارات 
حقوق األولوية(. أي أداة أو أدوات مالية أخرى تتعلق باألوراق المالية المذكورة في الفقرات)أ( و)ب( 
األسواق  فيها  )بما  السعودي  المالي  السوق  في  ستدرج  التي  أو  المدرجة  المادة،  هذه  من  و)ج( 
في  المختصة  الجهات  تنشئها  أو  تطلقها  قد  أخرى  سوق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئيسية، 
للتعرض  أقصى  أو  أدنى  حد  يوجد  ال   . تداولها(؛  أو  األوراق  تلك  إدراج  فيها  يتم  والتي  المستقبل 
لألسواق الرئيسية وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة في 

المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق المالية أو تداولها.

%30%100

ــة  ــح ــراب ــم مـــعـــامـــالت ال
قصيرة األجل

 %

يتم االستثمار مباشرة عن طريق معامالت المرابحة مع المصارف السعودية المرخص لها 
مؤسسة النقد العربي السعودي، أو االستثمار غير المباشر في صناديق المرابحة، بشرط أن تكون 

متوافقة مع توجيهات االستثمار الشرعية، ومرخصة من الجهات المختصة، ومطروحة للجمهور 
ومدارة من جانب مدير الصندوق أو أي مدير آخر. ويُشترط لالستثمار في معامالت المرابحة أن يشرع 

مدير الصندوق في تقويم األداء السابق للطرف اآلخر أو لصندوق المرابحة، وسابقة أعماله 
وموقفه المالي واستقراره. ويقتصر التعرض الجغرافي الستثمارات المرابحة على األطراف المقابلة 

المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و بالريال السعودي فقط. ولن يتم استثمار 
أكثر من 25  من صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد. 

ويجب في كافة االستثمارات المباشرة في معامالت المرابحة أن تكون مقصورة على األطراف 
المقابلة التي تحمل تقييم ائتماني لمرتبة االستثمار (وهو ال يقل عن -BBB أو ما يعادله) يكون 

صادرًا عن إحدى جهات التقييم العالمية الكبرى على األقل.

25%)صفر(%

ـــم  ـــه صــــنــــاديــــق األس
السعودية المشابهة

صناديق األسهم السعودية المرخصة من الجهات المختصة. لن يتم استثمار أكثر من25% من 
صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار، في صندوق أسهم سعودي واحد، وال يجوز للصندوق أن 

يمتلك أكثر من20 % من أي صندوق لمصلحته الخاصة..

50%)صفر(%

ــار  ــم ــث ــت ـــق االس ـــادي صـــن
ــة  ــداول ــت ــم الـــعـــقـــاري ال

)ريتس(

التي ستدرج في أي سوق مالي سعودي   أو  المدرجة  )ريتس(  المتداولة  العقاري  صناديق االستثمار 
الجهات  تنشئها  أو  تطلقها  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئيسية،  األسواق  فيها  )بما 

المختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج تلك األوراق أو تداولها(؛
50%صفر%

النقد   ـــواق  أس صــنــاديــق 
والنقد في البنوك.

يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبًا. وحدود التعرض المذكورة 
تخضع لالستثناءات الواردة في البند )2( والبند )3( من هذا المادة.

25%)صفر(%

االستثمار  قرارات  باتخاذ  الصندوق  مدير  يلتزم  أعاله،  المذكورة  الحدود  مراعاة  مع 
حسب ما يراه مناسبًا وفق تقديره المطلق.

 يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق   و    
الموضحة في الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألحكام، بما 

ت.         فيها ضوابط االستثمار الشرعية ومذكرة المعلوما
 2- ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في 

وحدات صندوق استثمار آخر.
20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق  بأكثر من  االحتفاظ  3- ال يجوز 

استثمار آخر لمنفعة الصندوق. 
4- ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة 

فئات األوراق المالية المصدرة من مصدر واحد. 
5- مع مراعاة أحكام الفقرة )2( من هذه المادة أعاله، لن يتم استثمار أكثر 
تنتمي  مختلفة  أطراف  في  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من   %25 من 
إلى نفس المجموعة، بما في ذلك جميع االستثمارات في األوراق المالية 
ومعامالت  المجموعة  نفس  إلى  تنتمي  مختلفة  أطراف  عن  الصادرة 
سوق المال الخاضعة لطرف تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي 
أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير المملكة، يتم إبرامها 
ألغراض مختلفة لنفس المجموعة، أو ودائع مصرفية ألغراض مختلفة 

تنتمي لنفس المجموعة.
استثمار  يتم  لن  أعاله،  المادة  هذه  من   )2( الفقرة  أحكام  مراعاة  مع   -6
أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق 

المالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
y  أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة أو عن جهة سيادية، وال

يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول 
الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق االستثمار.

y  أدوات الدين المدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة
أصول الصندوق.

y  استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم

مصدر واحد مدرجة في السوق أو في سوق مالية منظمة أخرى، 
على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة 
السوقية لجميع األسهم المدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك 
للصندوق العام الذي يهدف إلى االستثمار في األسهم المدرجة 

في السوق أو في سوق مالية اخرى منظمة.
7- لن يتم استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في األصول 

غير قابلة للتسييل. 
8-  ال يجوز للصندوق االستثمار في المشتقات المالية خالف األدوات المالية 
االستثمار  ضوابط  مع  المتوافقة  األولية  حقوق  بإصدارات  المتعلقة 

الشرعية.
إجراء  تتيح  مالية  ورقة  أي  االستثمارية  الصندوق  محفظة  تتضمن  لن   -9
هذا  تغطية  امكن  إذا  إال  بشأنها،  مدفوعة  غير  مبالغ  بأي  مطالبة 
السداد بالكامل من النقد أو األوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد من 

محفظة الصندوق في غضون خمسة )5( أيام عمل. 

جـ- اسواق االوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق

دي.   يستثمر الصندوق في السوق المالي السعو
 أنواع المعامالت و األساليب و األدوات المستخدمة في القرار 

االستثماري  وتجمع عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير 
الصندوق بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي في اتخاذ القرار. ويتولى 

فريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النهج التنازلي، تحليل 
المؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد المحلي، ومعدالت الفائدة 

الحالية والمتوقعة محليًا، وحركة القطاعات/الصناعات المحلية 
باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. ويحلل الفريق كذلك العوامل 

المتعلقة بالسوق، مثل السيولة التاريخية والمتوقعة، ومستوى 
التذبذب، إلخ. ويتبع النهج التصاعدي، الذي يتضمن بحثًا جوهريًا (يشتمل 

على بناء النماذج المالية والتوقعات المالية التفصيلية) الختيار الفرص 
االستثمارية وتكوين المحفظة. كما يقوم فريق إدارة محفظة 

االستثمارات التابع لمدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص 
االستثمارية لضمان توافق مخصصات المحفظة مع أهداف العوائد 

طويلة األمد للصندوق.

ج- سياسة تركز االستثمار

-1

د-
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يستخدم فريق العمل لدى مدير الصندوق استراتيجية االستثمار النشط 
المدى  على  عوائد  تحقيق  لها  المتوقع  من  التي  االستثمارات  لتحديد 
واألبحاث  للشركات  المالئمة  األبحاث  من  مجموعة  طريق  عن  الطويل 
ذات  والشركات  األسواق  أوضاع  لتقويم  المرتبطة  لألطراف  األساسية 

العالقة بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالية أكبر.
ج- أنواع األوراق المالية التي ال يمكن االستثمار بها

1- ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله في 
الفقرة )ب( من المادة )2(.

2- ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات 
الشروط  من   )1( الملحق  في  عليها  المنصوص  الشرعية  االستثمار 

واألحكام.
3- يلتزم الصندوق باتباع قيود االستثمار المنصوص عليها في البند )41( 

من الئحة صناديق االستثمار.
د- قيود أخرى على األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار 

بها
ال توجد أي قيود اخرى على األوراق مالية أو االصول التي يمكن للصندوق 
في  الالزمة  القيود  وضع  الصندوق  لمدير  يحق  أنه  إال  بها  االستثمار 
شروط  تعديل  خالل  من  وذلك  الضرورة  تستدعي  كما  المستقبل 

وأحكام الصندوق.
ذ- الحد األدنى لالستثمار في وحدات صندوق أو صناديق أخرى يديرها مدير 

الصندوق أو مديرو صناديق آخرون
ال يوجد حد أدنى.

ر- صالحيات الحصول على تمويل
االستثمار  ضوابط  مع  المتوافق  التمويل  على  الحصول  للصندوق  يجوز 
المالية المستهدفة، بشرط أال تزيد هذه  الشرعية لالستثمار في األوراق 
الصندوق ولمدة استحقاق ال  10% من صافي قيمة أصول  التمويالت عن 
من  تمويل  على  الحصول  للصندوق  يجوز  أنه  إال  واحدة.  سنة  عن  تزيد 
مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات المصرفية األخرى )المرخص 
لها وفق األصول من البنوك المركزية المختصة في اإلقليم ذي الصلة( 
لتغطية طلبات االسترداد، على أن ال يخضع هذا التمويل لحد الـ 10%، على 

النحو المنصوص عليه في المادة )64( من الئحة صناديق االستثمار.
ز- الحد االعلى للتعامل مع أي طرف نظير 

25% من صافي قيمة أصول الصندوق
س- سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق

وتقويم  تحديد  إلى  تهدف  مخاطر  إدارة  سياسة  الصندوق  مدير  يتبع   
المخاطر المحتملة في اقرب وقت ممكن واإلفصاح عنها لمجلس إدارة 

الصندوق التخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من أثرها.

ش- المؤشر المعياري  
1- المؤشر المعياري  ألداء الصندوق هو مؤشر إس آند بي لألسهم 

 SPSHDSAL) السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية باإلسعار المحلية
Index) كمؤشر لقياس أداء الصندوق (إال أن استثمارات الصندوق لن تكون 

مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من هذا المؤشر)
  2-ال يعتبر الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر المعياري 

معيار لأداء الصندوق أو السوق أو األسواق ذات العالقة في  المستقبل.

 3- ليس هناك أي ضمان لمالكي الوحدات بأن األداء المطلق للصندوق أو 

اداءه مقارنة بالمؤشر سوف يكون مطابقًا أو مسايرًا لألداء السابق. 

ص- إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن القيود والحدود على 
االستثمار

ال ينطبق حيث لم يتقدم مدير الصندوق إلى هيئة السوق المالية لطلب 
أي إعفاءات. 

3- المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق
يتطلب االستثمار في الصندوق التزامًا كما هو مبين في مذكرة المعلومات هذه، 
دون وجود أي ضمان لتحقيق عائد من رأس المال الُمستثّمر. ومن الممكن أن يكون 
بيع  يتعذر  وربما  استثماراته،  من  إيجابية  عائدات  تحقيق  على  قادر  غير  الصندوق 
أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف بالسعر الذي يعتبره 
أي  تحقيق  عن  الصندوق  يعجز  قد  عليه،  وبناًء  العادلة.  القيمة  يمثل  أنه  الصندوق 

عوائد من هذه األصول.
أ- مخاطر تقلب سوق األسهم

تتمثل المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار 

وترتبط  الصندوق.  استثمارات  أسعار  في  كبيرة  تقلبات  إلى  يؤدي  قد  مما  األسهم، 
الزيادة في عائدات األسهم على المدى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن 
فقدان  مخاطر  لتحمل  استعداد  على  يكونوا  أن  الوحدات  مالكي  على  يجب  ثم، 
رأسمالهم المستثمر أو جزء منه، والتسليم بأنه ال توجد ضمانات لتحقيق عوائد من 
أي عائدات  أو  إيجابية  بأن يحقق االستثمار عوائد  هذا االستثمار. وليس هناك ضمان 
على اإلطالق. وقد يتعذر على مدير الصندوق بيع االستثمارات بأسعار يعتبرها مدير 
الصندوق عادلة، أو قد يتعذر عليه بيعها في الوقت الذي يرغب فيه، وبالتالي قد ال 

يتمكن الصندوق من تحقيق أي عوائد على اإلطالق.
ب- األداء السابق للصندوق

إن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرًا على أداء الصندوق 
في المستقبل.

ج- ضمان أداء الصندوق
ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر 

سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.

د- عدم اعتبار االستثمار في الصندوق وديعة بنكية 
 ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد المصارف المحلية التي تروّ ج أو 

تبيع األوراق المالية، أو وديعة لدى أي مصرف تابع للصندوق.
و- يتحمل المستثمر المسئولية عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، 
دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساءة االستخدام من 
تحذيري  واألحكام.بيان  للشروط  وفقًا  بالتزاماته  يتعلق  فيما  الصندوق  مدير  طرف 

حول المخاطر المحتملة المتعلقة باالستثمار في الصندوق
في  مبين  هو  كما  الصندوق  في  باالستثمار  تتعلق  عديدة  محتملة  مخاطر  هنالك 

القائمة أدناه.
ز- قائمة بالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق

مخاطر التغيرات السياسية  -1
بالتطورات  مباشر  غير  بشكل  سلبا  الوحدة  وسعر  الصندوق  أداء  يتأثر  قد   
جميع  على  تؤثر  قد  األمور  هذه  كون  المجاورة،  المناطق  في  السياسية 

األنشطة االقتصادية والتنموية.
2- مخاطر األوضاع االقتصادية

األوضاع  في  التغيرات  بسبب  سلبا  الوحدة  وسعر  الصندوق  أداء  يتأثر  قد 
الصندوق  استراتيجيات  تحقق  بأن  الصندوق  مدير  يتعهد  وال  االقتصادية؛ 

االستثمارية أهدافه االستثمارية.
3- المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعية

لن يستثمر الصندوق إال في الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ومن 
ثم، قد يستثني بعض الشركات التي من الممكن أن يدر االستثمار فيها عائدًا 
كبيرًا متوقعًا في حالة عدم تقيدها بالضوابط الشرعية. وإذا تبّين تعارض أي 
استثمار رئيسي مع الضوابط الشرعية، يكون على مدير الصندوق تصفية هذا 

االستثمار قبل تحقيق أهدافه، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الوحدة.
4-مخاطر العملة األجنبية

قد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت لألوراق المالية األساسية في أي   
محفظة استثمارية إلى زيادة أو نقصان قيمة الوحدات، حسب الحالة.

5- مخاطر السيولة
من   %10 نسبة  تحديد  االستثمار،  صناديق  لالئحة  وفقًا  الصندوق،  لمدير  يحق 
يوم  كل  في  لالسترداد  القابل  للمبلغ  أقصى  كحد  الصندوق  أصول  صافي 
تعامل. وعليه، قد ال يتم تنفيذ طلب استرداد المستثمر بالكامل. فضاًل عن 
أنه قد يصعب بيع أصول الصندوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر من أشكال 
قد  ثم،  ومن  عادلة.  قيمة  أنه  الصندوق  مدير  يعتبره  الذي  بالسعر  التصرف 
يعجز الصندوق عن تحقيق أي عوائد من هذه األصول، مما قد يؤثر سلبا على 

أداء الصندوق.
6- مخاطر الطرح األولي

تطرح  التي  العامة  الشركات  أسهم  في  رئيسي  بشكل  الصندوق  يستثمر 
العامة في السوق األولية.  أسهمها للجمهور من خالل الطروحات األولوية 
في  تتمثل  مخاطر  على  األولية  الطروحات  في  االستثمار  ينطوي  وقد 
محدودية األسهم التي يمكن االكتتاب فيها خالل فترة الطرح العام األولي. 
يكون  قد  أو  لألسهم،  المصدرة  بالشركة  المستثمر  معرفة  تكفي  ال  وقد 
المالية  لألوراق  المصدرة  الشركة  تعمل  وقد  كاٍف.  غير  الشركة  أداء  تاريخ 
مراحل  في  يزال  ال  بعضها  يكون  ربما  جديدة  اقتصادية  قطاعات  ضمن 
الذي  األمر  وهو  القصير،  المدى  على  التشغيلي  الدخل  يحقق  وال  التطوير 
أداء  أثر سلبي على  له  االشتراك في األسهم، وقد يكون  يزيد من خطر  قد 

الصندوق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في سعر الوحدة في الصندوق.
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7- مخاطر االستثمار في الصناديق األخرى
تكون  فقد  فيها  االستثمار  إلى  الصندوق  يهدف  التي  األخرى  الصناديق  أما 
ُعرضة هي األخرى لنفس المخاطر المذكورة في قسم »المخاطر الرئيسية« 
من مذكرة المعلومات هذه، وقد يؤثر ذلك سلبًا على استثمارات الصندوق 

وسعر الوحدة.
8- مخاطر االستثمار في أدوات سوق المال غير المصّنفة

هناك بعض األوراق المالية غير ُمصّنفة من جانب مؤسسات التصنيف، وهي 
ال تتميز بالسيولة العالية مقارنة باألدوات المصّنفة، مما قد يعرض الصندوق 
أثر سلبي على  العوامل  المستثمرة. وقد يكون لهذه  المبالغ  لخطر فقدان 

أداء الصندوق وسعر الوحدة.
9- مخاطر عدم وجود االستثمارات المناسبة

باألهداف  تفي  استثمارات  الصندوق  مدير  يجد  أن  يضمن  ما  هناك  ليس 
قدر  على  ينطوي  المناسبة  االستثمارات  تحديد  فإن  للصندوق.  االستثمارية 
عن  الصندوق  مدير  عجز  على  بدوره  ينعكس  الذي  اليقين  عدم  من  كبير 
المرجوة،  العوائد  الصندوق على تحقيق  تحديد األهداف االستثمارية وقدرة 

مما قد ينعكس سلبا على أداء الصندوق.
10- مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين

يعتمد نجاح الصندوق اعتمادًا كبيرًا على نجاح فريق إدارته؛ وخسارة خدمات 
سبب  ألي  أو  االستقالة  بسبب  )سواء  عام  بشكل  اإلدارة  فريق  أفراد  من  أي 
االحتفاظ  أو  جدد  موظفين  استقطاب  على  الصندوق  قدرة  عدم  أو  آخر( 

بالموظفين الحاليين قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق.
11- مخاطر االئتمان

تتعلق مخاطر االئتمان باالستثمارات في أدوات المرابحة، والتي من المحتمل 
أن يخل المدين فيها بالتزاماته التعاقدية مع أطراف أخرى. األمر الذي قد ينتج 
عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده، مما قد يؤثر سلبا 

على أداء الصندوق.
12- مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني

فيها  يستثمر  التي  الصكوك  من  ألي  االئتماني  التصنيف  انخفاض  حال  في   
الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التصرف في هذه الصكوك، مما قد 

يؤثر بدوره على أداء الصندوق تأثيرًا سلبيًا.
13- مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية

األولوية من قبل  الصندوق لحقه في شراء حقوق  قد يؤدي عدم ممارسة   
الشركات الُمستثمر فيها إلى انخفاض القيمة السوقية لالستثمار الصندوق 

في هذه الشركات، مما يؤثر سلبًا على أداء الصندوق.
14- مخاطر تضارب المصالح

مصالح  يخدم  بما  نية  بحسن  الصندوق  شؤون  إدارة  الصندوق  مدير  يتولى 
مالكي الوحدات على أكمل وجه. وعليه أن يعمل بحسن نية، وأن يراعي في 
إدارته للصندوق مبادئ النزاهة. ومع ذلك، قد يشارك المديرون والمسؤولون 
المعامالت  التابعة له في  الصندوق والشركات  التابعون لمدير  والموظفون 
واألنشطة نيابة عن الصناديق / العمالء اآلخرين الذين قد تتعارض مصالحهم 
مع مصالح الصندوق. وقد يكون لمدير الصندوق تأثير على المعامالت التي 
يكون فيها لمدير الصندوق مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو 
تجاه  الصندوق  مدير  واجبات  مع  تعارضًا  يشكل  بما  الغير  مع  مباشرة  غير 
مدير  يكون  ولن  الصندوق.  أداء  على  سلبا  يؤثر  قد  مما  الوحدات،  مالكي 
الصندوق مسؤواًل أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات 

تتعلق بهذه المعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.
مخاطر إدارة الصندوق  -15

لن يشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن يحصلوا على المعلومات 
يجوز  ال  وعليه،  عليها.  االطالع  الصندوق  لمدير  ُيتاح  التي  المفصلة  المالية 
الصندوق  النية في تخويل مدير  لديه  إذا كانت  إال  ألي شخص شراء وحدات 

صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانب.
رات القانونية والتنظيمية مخاطر التغيُّ  -16

التشريعات  إلى  هذه  المعلومات  مذكرة  في  الواردة  المعلومات  تستند 
المعمول  األنظمة  على  تعديالت  إدخال  المحتمل  ومن  والمعلنة.  القائمة 
بها في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة 
المستثمرين.  أو  استثماراته  وعلى  الصندوق  على  تؤثر  قد  والتي  الصندوق، 
ويحق للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية في حالة النزاع؛ وله االحتكام 
نزاعات. ولما  ينشأ من  لتسوية ما قد  المملكة  القضائية في  السلطات  إلى 
القائمة،  التشريعات  تطبيق  في  الحق  المملكة  في  الحكومية  للدوائر  كان 
فإن أي تغييرات قد تطرأ على تلك التشريعات أو إخفاق تلك الدوائر الحكومية 

في تطبيقها قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.
مخاطر التمويل  -17

يمكن الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر 
سلبًا على عائدات الصندوق. ومن المحتمل أن يزيد التمويل من صافي دخل 

الصندوق، إال أنه ينطوي أيضًا على درجة عالية من المخاطر المالية وقد يشكل 
مخاطر مختلفة للصندوق واستثماراته، مثل زيادة تكاليف التمويل، والتدهور 

االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار. وربما تُرهن أصول الصندوق لصالح ممول 
معين ربما يطالب بعدئذٍ بحيازة هذه األصول ضمانًا للدين في حال تعثر 

الصندوق في السداد وفقًا للشروط المتعارف عليها في هذا النوع من التمويل.
المخاطر التقنية  -18

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد 
تتعرض نظم المعلومات الخاصة به لالختراق أو للهجوم من خالل الفيروسات، 

أو قد تتعطل جزئيًا أو بشكل كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة 
استثمارات الصندوق على نحو فعال. وهذا األمر من شأنه أن يؤثر سلبًا على أداء 

الصندوق، ويؤثر بدوره على مالكي الوحدات في الصندوق.
19 - مخاطر الكوارث الطبيعية

تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر 
الذي قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق، دون أن يكون لمدير الصندوق يد 

في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية الزالزل والبراكين والتغيرات المناخية 
القاسية وغيرها، مما قد يؤثر سلبًا على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات 

وق. في الصند
وبناء على كل ما سبق، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق وقد يتعذر على 

ره. المستثمر عند االسترداد الحصول على كامل مبلغ استثما
ويتحمل المستثمر المسئولية عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، 
والتي قد تنجم عن أي من المخاطر المذكورة أعاله أو عن مخاطر أخرى، دون أي 
ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو إساءة االستخدام من طرف 

مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقًا للشروط واألحكام.

 4- معلومات عامة

      أ-  الفئة المستهدفة من المستثمرين 

نظر للمخاطر المرتبطة باالستثمار المبينة في الفقرة  (3)أعاله، ال يعتبر االستثمار في الصندوق 

مناسبًا للمستثمرين الذين ليس لديهم المقدرة لمواجهة نسبة مخاطر عالية.
ب- سياسة التوزيعات

باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الهدف االستثماري األساسي للصندوق 
في تحصيل عوائد طويلة األمد لمالكي الوحدات وبالتالي سيتم إعادة استثمار 

األرباح المحققة ولن يتم توزيعها على مالكي الوحدات.  وستنعكس إعادة 
استثمار الدخل في قيمة وسعر الوحدات.

ج-  األداء السابق للصند وق           
         1- العائد الكلي لسنة واحدة و منذ التأسيس

٢- إجمالي العائدات السنوية للسنوات الماضية  

3- أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر المعياري

تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية  -4
ال ينطبق على هذا الصندوق، حيث أن  الصندوق لم يمارس انشطته بعد.   
5- أن تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع االلكتروني 

لمدير الصندوق.
د- حقوق مالكي الوحدات

تمنح الوحدات الحقوق التالية لمالكيها: 
المعلومات  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  نشرة  على  الحصول   -1

باللغة العربية ودون أي مقـابل . 
2- الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، و 
عدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، و سجل بجميع الصفقات، 

يقدم خالل 15 يوما من تاريخ كل صفقة. 
عند  مقابل  بدون  للصندوق   المراجعة  المالية  القوائم  على  الحصول   -3

طلبها. 
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ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  في  تغييرات  أي  وجود  حال  في   -4
المعلومات، يلتزم مدير الصندوق بأخذ الموافقه من مالكي الوحدات 
أو اشعارهم عن طريق البريد اإللكتروني بذلك التغير ، وذلك وفقًا لنوع 

التغيـير الٌمقترح و وفقًا لالئحـة صناديق االستثمار.
5- اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق

مذكرة  و  الصندوق  أحكام  و  شروط  من  محدثة  نسخة  على  الحصول   -6
أداء  ومعلومات  الفعلية  األتعاب  و  الرسوم  تظهر  سنويا  المعلومات 

الصندوق عند طلبها. 
7- اإلشعار برغبة مدير الصندوق بانهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة 
ال تقل عن )21( يوما تقويميا، بخالف االحداث التي نصت عليها الشروط 

واألحكام و مذكرة المعلومات. 
8- دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك

9- الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير 
الصندوق. 

هـ - مسؤوليات مالكي الوحدات
الصندوق،  التزامات  أو  ديون  عن  مسؤولية  أي  الوحدات  مالكو  يتحمل  ال   

وتقتصر مسؤوليتهم فقط على مبلغ استثماراتهم في الصندوق.
باإلنهاء،  الخاصة  واالجراءات  االستثمار  صندوق  إنهاء  تستوجب  التي  الحاالت  و- 

بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار:
، فيجب عليه إشعار هيئة  الصندوق  إنهاء  الصندوق في  إذا رغب مدير    -1
السوق المالية ومالكي الوحدات و الهيئة الشرعية كتابيًا وذلك قبل 21 

يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه. 
يبدأ مدير الصندوق تصفية الصندوق عند انتهائه ويتولى مدير الصندوق   -2
موقعه  على  لتصفيته  الزمني  واإلطار  الصندوق  إنهاء  عن  اإلفصاح 

اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني لتداول.
فور  الصندوق  تصفية  اجراءات  في  البدء  الصندوق  مدير  على  يجب   -3
مذكرة  و  الصندوق  أحكام  و  بشروط  اإلخالل  دون  وذلك  انتهاءه، 

المعلومات. 
ز- تقويم المخاطر

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

5- مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
1- المدفوعات المقتطعة من أصول الصندوق:

أتعاب اإلدارة   -1
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا   
أصول  قيمة  صافي  من   %1.45 يعادل  بما  اإلدارة«(  )»أتعاب  سنوية  إدارية 
الصندوق. وُتحسب أتعاب اإلدارة وتستحق في كل يوم تقويم بناء على 
آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق بخصم أتعاب 
القيمة  ضريبة  على  الرسوم  هذه  تشتمل  ال  و  أشهر،  ثالثة  كل  اإلدارة 
المضافة، على أن يتم إحتسابها في كل يوم تقويم و دفعها بشكل 

ربع سنوي.
2- رسوم الحفظ 

يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسومًا سنوية قدرها08 ,0 %0 سنويًا 
من صافي قيمة أصول الصندوق )»رسوم الحفظ«(، باإلضافة إلى مبلغ 

30 ريال سعودي عن كل عملية يقوم بها الصندوق. وتحتسب هذه 
الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري ، و ال تشتمل هذه 
الرسوم على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم إحتسابها في كل 

يوم تقويم و دفعها بشكل شهري.
3- أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق إلى المحاسب القانوني أتعابًا سنوية بقيمة 25,000 ريال 
)»أتعاب المحاسب القانوني«( تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع كل 
ستة أشهر، و ال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة، على 

أن يتم إحتسابها في كل يوم تقويم و دفعها بشكل نصف سنوي. 
4- الرسوم اإلدارية

يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسوما سنوية قدرها 0,07% من إجمالي قيمة 
سعودي  ريال   9,375 يبلغ  أدنى  بحد  إدارية«(،  )»رسوم  الصندوق  أصول 
بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  هذه  وتحتسب  شهريًا 
بشكل  دفعها  و  تقويم  يوم  كل  في  احتسابها  يتم  أن  على  شهري، 
شهري.  باإلضافة الى 15,000 ريال سعودي عند التأسيس. و ال تشتمل هذه 

الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.

5- مكافآت مجلس إدارة الصندوق
مصاريف  عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
السفر والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم 
الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  وُتقدر  الصندوق.  تجاه 
ريال   )2,000( بألفي  للصندوق  يقدمونها  التي  الخدمات  عن  المستقلين 
10,000 ريال سعودي سنويا  الواحد وبما ال يزيد عن  سعودي عن االجتماع 
لكل عضو مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع 

بشكل سنوي.
6- أتعاب المستشار الشرعي

سعودي  ريال   14,000 يعادل  سنوي  مبلغ  الشرعي  المستشار  يتقاضى   
سنويا تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر.

7- الرسوم الرقابية
سعودي.  ريال   7,500 بقيمة  سنوية  رقابية  رسوم  الصندوق  يدفع   

وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.
8- رسم النشر

السعودية  المالية  السوق  موقع  على  النشر  رسوم  الصندوق  يدفع   
النشر«(.  )»رسم  ريال سعودي في كل يوم تقويم   5,000 بقيمة  )تداول( 
سنوي،  بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  هذه  وتحتسب 
يتم  أن  على  المضافة،  القيمة  ضريبة  على  الرسوم  هذه  تشتمل  ال  و 

إحتسابها في كل يوم تقويم و دفعها بشكل سنوي.
9- المصاريف األخرى 

أنشطته.  عن  الناتجة  والتكاليف  المصروفات  جميع  الصندوق  يدفع 
فيما  ثالث  طرف  بأي  تتعلق  خدمات  أي  مقابل  بدفع  الصندوق  ويلتزم 
الصندوق  إلى  المقدمة  والتشغيل  والتنظيم  اإلدارة  بخدمات  يتعلق 
بالتكلفة الفعلية. وال تشتمل جميع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة 
القيمة المضافة، على أن يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها 

عند االقتضاء.
ويتحمل الصندوق كذلك المسؤولية عن جميع المصاريف أو الرسوم أو 
التكاليف أو االلتزامات األخرى التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق 

بإدارة الصندوق.
0.3% من صافي  أعاله ما نسبته  المذكورة  األخرى  المصاريف  تتجاوز  لن  
كل  عند  تخصم  و  تحسب  و  سنوي،   بشكل  الصندوق  أصول  قيمة 
يوم تقويم. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم 
في  الفعلية  النفقات  ُتذكر  أن  على  فقط.  الفعلية  النفقات  خصم 

التقرير السنوي للصندوق.
يلتزم الصندوق بتعويض وعدم مطالبة مدير الصندوق وأعضاء مجلس 
إدارته والمديرين والموظفين والوكالء والمستشارين والشركات التابعة 
والعمال التابعين للصندوق من جميع المطالبات وااللتزامات والتكاليف 
والمصاريف، بما في ذلك األحكام القضائية والنفقات القانونية والمبالغ 
التي  لألعمال  نتيجة  يتكبدونها  قد  التي  والتسوية  للترافع  المدفوعة 
بواجباته  الصندوق  مدير  قيام  شريطة  الصندوق،  باسم  بها  يقومون 
بحسن نية، وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطالما 

لم ُيوجه إليه أي اتهام باإلهمال جسيم أو االحتيال.
10- تكاليف التعامل: 

التي  الوساطة  وعموالت  المعامالت  تكاليف  جميع  الصندوق  يتحمل 
يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه 
تشتمل  وال  السنوية.   ونصف  السنوية  المدققة  التقارير  في  التكاليف 
جميع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم 

احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند االقتضاء.
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أنواع الرسوم
نسبة الرسوم من صافي قيمة األصول 

)سنوي(
مبلغ الرسوم )سنويًا( بالريال سعودي 

المبالغ التي ُتدفع من مالكي الوحدات

2100,000% )من مبلغ االشتراك(رسوم االشتراك

المبالغ التي ُتدفع من أصول الصندوق

0,063,500% أتعاب مراجع الحسابات 

00,042,000% مكافآت مجلس إدارة الصندوق  

0,0281,400%  أتعاب المستشار الشرعي

جـ- تفاصيل الرسوم المفروضة فيما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد
1- رسوم االشتراك

تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 2% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل   
المستثمر في وحدات الصندوق  أو الحقة يقوم بها  عملية اشتراك مبدئية 
المضافة.  القيمة  الرسوم على ضريبة  )»رسوم االشتراك«(، وال تشتمل هذه 
ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، وُتدفع إلى 
مدير الصندوق. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم 

اشتراك كما يراه مناسبًا.
2- رسوم االسترداد 

ال توجد رسوم مقابل عمليات االسترداد المبكر.
3- رسوم نقل ملكية

ال توجد رسوم مقابل عمليات نقل الملكية.

د- ضريبة القيمة المضافة 

                ما لم يذكر خالف ذلك يشار إلى جميع الرسوم والمصاريف في مذكرة 

حال  في  وبالتالي  المضافة،  القيمة  ضريبة  احتساب  دون  هذه  المعلومات 
الغير  من  مقدمة  سلعة  أو  خدمة  أي  على  المضافة  القيمة  ضريبة  استحقاق 
لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديرًا للصندوق، يلتزم مدير الصندوق 
بأخذ المستحقات الضريبية بعين االعتبار حيث يتم زيادة المقابل المدفوع من 
المضافة  القيمة  ضريبة  تعادل  بقيمة  العالقة  ذات  الخدمة  لمزود  الصندوق 

المستحقة على الصندوق.
وبناًء على ذلك، يجدر على المستثمرين األخذ بعين االعتبار كيفية تطبيق ضريبة 
على  المستحقة  تلك  أو  للصندوق  المستحقة  المبالغ  على  المضافة  القيمة 

وق.  الصند
هـ- مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف التي تدفع من أصول 

الصندوق أو من مالكي الوحدات
 الجدول التالي يوضح استثمارًا افتراضيا لمالك وحدات بافتراض أن عميالً ما أستثمر 

صافي مبلغ 000,000, 5ريال سعودي في الصندوق والذي يبلغ حجمه 000,000, 50ريال 
سعودي وكان العائد السنوي 10 %:

كيفية االحتساب ووقت الدفعالمقدارالرسم

رسوم اإلشتراك
2% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملية 
اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر وال 

تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

يتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، وُتدفع إلى مدير الصندوق. 
ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسبًا.

أتعاب اإلدارة
وال  الصندوق،  أصول  قيمة  صافي  من   %1.45

تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.
تحتسب وتستحق في كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قيمة األصول. ويلتزم 

مدير الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة كل ثالثة أشهر.

رسوم الحفظ

بإلضافة  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من   %0,08
ريال سعودي عن كل عملية يقوم   30 إلى مبلغ 
القيمة  ضريبة  على  تشتمل  وال  الصندوق،  بها 

المضافة.

تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري.

أتعاب المحاسب القانوني
على  تشتمل  وال  سعودي،  ريال   25,000 تتجاوز  ال 

ضريبة القيمة المضافة.
تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشهر.

الرسوم اإلدارية

بحد  الصندوق،  أصول  قيمة  إجمالي  من   %0,07
باإلضافة  شهريًا،  سعودي  ريال   9,375 يبلغ  أدنى 
تدفع  تأسيس  رسوم  سعودي  ريال   15,000 إلى 
ضريبة  على  الرسوم  هذه  تشمل  ال  واحدة.  مرة 

القيمة المضافة.

تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شهري.

إدارة  مــجــلــس  مــكــافــآت 
الصندوق

2,000 ريال سعودي عن كل اجتماع بما ال يزيد عن 
10,000 ريال سنويا لكل عضو مستقل.

تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

مبلغ سنوي يعادل 14,000 ريال سعودي سنويا. تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر.أتعاب المستشار الشرعي

تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.7,500 ريال سعودي. الرسوم الرقابية

تحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.5,000 ريال سعودي.رسوم النشر

المصاريف األخرى
لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته 0.3% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي و تحتسب و تخصم عند كل يوم 

تقييم وال تشتمل على ضريبة القيمة المضافة. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط

تكاليف التعامل
يتحمل الصندوق جميع تكاليف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه 

التكاليف في التقارير المدققة السنوية ونصف السنوية.

ب- جدول الرسوم والمصاريف وكيفية احتسابها ووقت دفعها
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6- التقويم والتسعير
وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسية أ- 

األوراق  في  االستثمارات  تقييم  يتم  الصندوق،  أصول  قيمة  تحديد  ألغراض   
اإلغالق  بأسعار  المالية  السوق  المدرجة/المتداولة في  المستهدفة  المالية 
تداول  عدم  حال  وفي  الصلة.  ذات  السوق  في  التقويم  يوم  في  الرسمية 
رسمي  إغالق  سعر  آخر  ُيستخدم  التقويم،  يوم  في  المالية  األوراق  هذه 
لألوراق المالية في السوق ذات الصلة. وُتستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة 
المشتراة من خالل  المالية  األوراق  التقويم. ويتم تقويم  الدفع حتى يوم 
في  الصندوق  مدير  اشتراك  تاريخ  من  تبدأ  بتكلفة  األوامر  سجل  بناء  عملية 
األوراق المالية حتى تاريخ بدء تداول هذه األوراق المالية في السوق المالية. 
ويتم تقويم األوراق المالية المستهدفة التي تم تخصيصها عن طريق أحد 
إجراءات الشركات بناء على قيمتها الفعلية كما من تاريخ الحقوق السابقة 
إذا  التحديد،  وجه  وعلى  السوق.  في  المالية  األوراق  تداول  بدء  تاريخ  حتى 
هذه  تقويم  يجب  آخر،  صندوق  في  وحدة  تمثل  المالية  الورقة  كانت 
األوراق المالية على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ 
سريان التقويم. ويجب تقويم االستثمارات المباشرة في أدوات سوق المال 
األرباح  إليها  مضافًا  التكلفة  أساس  على  المالية  السوق  في  تتداول  ال  التي 
المستحقة حتى يوم التقويم. ويضاف النقد إلى أصول الصندوق ليصل إلى 

القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق.
ب-  عدد نقاط التقويم وتكرارها

أسبوع.   كل  من  واألربعاء  االثنين  يومي  في  الصندوق  وحدة  سعر  ُيحتسب   
العربية  المملكة  في  رسمية  عطلة  يوم  التقويم  يوم  وافق  حال  وفي 

السعودية فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.  
ج- اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار

يلتزم مدير الصندوق بالمادة ) 68 ( من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة   

باالجراءات التي تتخذ في حال الخطأ في التقويم أو التسعير للوحدة والتي ، 
 : تتضمن ما يلي

1- في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب 
سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على مدير الصندوق توثيق ذلك . 

 (  يجب على مدير الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين 
بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين ) عن جميع أخطاء التقويم أو 

التسعير دون تأخير . 
3- يجب على مدير الصندوق إبالغ الهيئة فورًا عن أي خطأ في التقويم أو 

عن  واإلفصاح  الوحدة  سعر  من  أكثر  أو   %  0.5 نسبته  ما  يشكل  التسعير 
وفي  للسوق  اإللكتروني  والموقع  اإللكتروني  موقعه  في  فورًا  ذلك 
تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة ) 71 ( من 

الئحة صناديق االستثمار 
د- وصف طريقة حساب سعر الوحدة   

قيمة  صافي  قسمة  طريق  عن  الصندوق  في  الوحدة  سعر  تحديد  يتم 
أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة ويتم تحديد أسعار االشتراك 
استردادها  أو  شراءها  المطلوب  الوحدات  عدد  ضرب  خالل  من  واالسترداد 
ما  تمثل  والتي  وجدت  إن  االشتراك  رسوم  إضافة  مع  الوحدة،  سعر  في 
نسبته )2%( كحد أعلى من قيمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك 

فقط، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة المضافة.
هـ - كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة

يوم  كل  في  الوحدة  وسعر  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  نشر  سيتم   

عمل يلي يوم التقويم على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية 
االلكتروني  الموقع  على  و   ،www.tadawul.com.sa الرابط  عبر  )تداول( 

 www.alphacapital.com.sa للشركة

7- التعامل
أ- الطرح األولي، وتاريخ البدء والمدة والسعر األولي

سوف تتم عملية الطرح األولي لوحدات الصندوق بتاريخ  08/ 2018/07م و لمدة   
عشرون يوما بسعر 10 ريال سعودي للوحدة الواحدة. ال يوجد حد أدنى لمبلغ 
يباشر  سوف  و  الصندوق،  تشغيل  بدء  قبل  جمعه  المستهدف  االشتراك 

الصندوق التشغيل بمجرد إنتهاء فترة الطرح البالغة 20 يوما. 
ب- آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل

يكون آخر موعد الستالم الطلبات هو قبل الساعة 12 ظهرًا )بتوقيت مدينة   
وتاريخ  االشتراك  تاريخ  تحديد  ويعتمد  واألربعاء.  االثنين  يومي  من  الرياض( 

االسترداد على تاريخ تقديم الطلبات المستوفاة.
ح- إجراءات تقديم التعليمات لالشتراك في الوحدات أو استردادها

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك   
من خالل استيفاء وتقديم المستندات التالية إلى مدير الصندوق:

y  المستثمر يكن  لم  )ما  ومعتمدة/موقعة  مستوفاة  العميل،  اتفاقية 
عمياًل قائمًا لدى مدير الصندوق(؛

y  الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن المستثمر
عمياًل قائمًا لدى مدير الصندوق(؛

y .نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع
بتقديم  الصندوق  في  وحدات  شراء  في  الراغبون  المستثمرون  يلتزم 
البريد  أو  البريد  طريق  عن  الصندوق  مدير  إلى  أعاله  المذكورة  المستندات 
البريد  باليد، أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية المعتمدة أو عبر  أو  السريع 

. sales@alphacapital.com.sa اإللكتروني
المستندات  الصندوق  مدير  تلقى  إذا  مستوفيًا  االشتراك  طلب  ُيعتبر 
المطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في أرقام الحسابات 
تأكيدًا  االشتراك،  بعد  الوحدات،  مالك  يتسلم  أن  على  للصندوق.  المحددة 
تفاصيل  التأكيد  هذا  ويتضمن  الصندوق،  مدير  من  الوحدات  امتالك  على 

االشتراك.
ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك المكتمل. ففي 
حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم الطلبات، يكون تاريخ 
االشتراك في نفس يوم العمل المقدم الطلب خالله. أما في حال استالم 

الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي.
»اعرف  و  األموال  غسل  مكافحة  تقارير  على  بناء  الصندوق،  لمدير  ويجوز 
طلبات  رفض  حكومية،  رقابية  جهة  أي  عن  تصدر  تعليمات  أي  أو  عميلك« 
االشتراك. ولمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام 
السوق المالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك دون خصم أي رسوم أو 
خصومات خالل فترة 5 أيام عمل من تاريخ الرفض. ولمدير الصندوق الحق 
في تبادل المعلومات المتعلقة بالمستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية 

متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب.
عملية االسترداد

يمكن لمالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء 
وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيًا إلى مدير الصندوق عن طريق 
البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية المعتمدة 

0,02750%  الرسوم الرقابية 

0,01500%  رسوم النشر على موقع السوق المالية السعودية )تداول( 

0,084,000% رسوم الحفظ 

0,22511,250% )9,375 ريال شهريا * 12 شهر( الرسوم اإلدارية 

0,52823,400%  إجمالي الرسوم و المصاريف  

10500,000%  صافي العائد المحقق خالل الفترة 

5,476,600-رصيد االستثمار نهاية السنة – قبل خصم رسوم اإلدارة

1.4579,410% من صافي قيمة أصول الصندوق.رسوم اإلدارة 

5,397,189-رصيد االستثمار نهاية السنة - بعد خصم رسوم اإلدارة 

-2
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 sales@alphacapital.com.sa أو عبر البريد اإللكتروني
ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيًا. وفي 
حال استالم طلب االسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النهائي لتلقي 
الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم 
الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد المستوفى بعد الموعد النهائي 
استالم  ليوم  التالي  العمل  يوم  هو  االسترداد  يوم  يكون  الطلبات،  لتلقي 
الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير 

الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.
للصندوق  يحق  الوحدات،  مالك  إلى  الموجهة  الكتابية  التعليمات  على  بناء 
بسعر  إجباري،  بشكل  الوحدات،  لمالك  المملوكة  الوحدات  كامل  استرداد 
االسترداد الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير 
كذلك  الصندوق  لمدير  ويحق  الصندوق.  مصلحة  في  ذلك  أن  الصندوق 

استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:
إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية المستثمر للوحدات يضر بمصلحة 
الصندوق من الناحية المالية أو الضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض 

مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو
اتفاقية  في  الوحدات  مالك  من  المقدمة  اإلقرارات  من  أي  أن  تبين  إذا 

االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية.
ودفع  االسترداد  طلب  بين  والمدة  واالسترداد  لالشتراك  األدنى  الحد  ج- 

متحصالت االسترداد 
يكون الحد األدنى لمبلغ االشتراك في الصندوق في جميع األوقات هو 10,000 

ريال سعودي )»الحد األدنى لمبلغ االشتراك«(.
يكون الحد األدنى لمبالغ االشتراك الالحقة  10,000 ريال سعودي لجميع فئات 

الوحدات.
شأن  من  كان  إذا  مستثمر.  لكل  سعودي  ريال   10,000 لالسترداد  األدنى  الحد 
أي عملية استرداد أن تخفض قيمة االستثمار الخاص بأحد المستثمرين في 
الصندوق إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل مبلغ 
استثمار المستثمر. وتدفع جميع عوائد االسترداد بعملة الصندوق عن طريق 

اإليداع في حساب مالك الوحدات. 
العمل  يوم  في  العمل  انتهاء  قبل  االسترداد  عائدات  للمستثمرين  وُتتاح 

الخامس التالي ليوم التقويم.
د- سجل مالكي الوحدات 

المملكة؛  في  الوحدات  لمالكي  بسجل  باالحتفاظ  الصندوق  مدير  يلتزم 
في  للوحدات  المالكين  لألشخاص  بالنسبة  حجية  السجل  لهذا  ويكون 
الخاصة  المعلومات  على  الحصول  الوحدات  لمالكي  يمكن  الصندوق.و 
السجل  يظهر  و  الصندوق.  مدير  من  الطلب  عند  مجانا  السجل  في  بهم 

المعلومات التالية كحد أدنى: 
1- اسم مالك الوحدات و عنوانه.

او  السفر  او جواز  اإلقامة  أو رقم  الوحدات  لمالك  الوطنية  الهوية  2- رقم 
السجل التجاري، بحسب الحال. 

3- جنسية مالك الوحدات. 
4- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. 

5- بيانات بجميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراها مالك الوحدات 
6- الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات
7- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. 

ذ- استثمار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد 
من الممكن استثمار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد، والمبرمة مع 
طرف خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى 
من المبلغ المطلوب، وذلك بما يتوافق مع ما ورد في مذكرة المعلومات 

هذه وشروط وأحكام الصندوق.
ر- الحد األدنى لحجم الصندوق المبدئي

الصندوق.  وفي  عمل  لبدء  المستهدف  للمبلغ  أدنى  حد  هنالك  يكون  لن   
مدير  فان  تصحيحي  اجراء  باي  القيام  المالية  السوق  هيئة  طلب  حال 

الصندوق سيلتزم باية لوائح أو تعاميم صادرة بهذا الخصوص. 
ريال  ماليين   10 متطلب  استيفاء  لضمان  الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  بيان  ز- 

سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق
ريال  ماليين  عشرة  عن  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  انخفضت  حال  في 
الهيئة  باشعار  الصندوق  مدير  سيقوم  أشهر،  ستة  أقصاها  لمدة  سعودي 
مصالح  تخدم  التي  والخيارات  السوق  حالة  ودراسة  بتحليل  ذلك  وبعد  أوال 

مالكي الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك 
الوحدات في الصندوق، وعليه سيقوم مدير الصندوق بطلب إلجتماع مالك 
بما  الصندوق  مدير  قبل  من  المطروحة  الخيارات  على  والتصويت  الوحدات 
في  ذلك  عن  باإلعالن  الصندوق  مدير  وسيقوم  الهيئة  لوائح  مع  يتوافق 
موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق، وفي حال صوت مالكي الوحدات 
إلى  أصوله  قيمة  صافي  لرفع  الصندوق  في  استثماراتهم  زيادة  بعدم 
عشرة ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق 

بعد أخذ الموافقات الالزمة من الهيئة .
س- تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات 

على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق 
االشتراكات  يعلق  أن  الصندوق  لمدير  يحق  وال  بذلك  الهيئة  أمرت  حال  في 

واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:
1- إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المستثمر في الصندوق 
إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ لالشتراك، فسيتم استرداد كامل المبلغ 
بقيدها  الصندوق  بعملة  المستردة  المبالغ  دفع  وسيتم  الُمسَتثمر. 

لحساب المستثمر.
2- في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل 
السابق  التقويم  يوم  في  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من   %10 نسبة 
طلبات  أية  يؤجل  أن  المطلق  لتقديره  وفقًا  الصندوق  مدير  فبإمكان 
استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة 
تم  التي  والتحويل  االسترداد  طلبات  تنفيذ  وسيتم   .%10 نسبة  الطلبات 
لنسبة  دائمًا  خضوعها  مع  مباشرة  الالحق  التقويم  يوم  في  تأجيلها 
10% ،على أن ال يتجاوز تأخير تقويم األصول لمدة يومي عمل من الموعد 

النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
ش- صالحية مدير الصندوق بتعليق طلبات االشتراك أو االسترداد

استرداد  طلب  أي  تأجيل  المطلق،  تقديره  على  بناء  الصندوق،  لمدير  يجوز 
األوراق  تداول  فيها  يتم  التي  األولية  السوق  في  التعامل  تعليق  حال  في 
المالية أو األصول األخرى المملوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق 
بأصول الصندوق التي يعتقد مدير الصندوق، ألسباب معقولة، أنها جوهرية 

لصافي قيمة أصول الصندوق.
أي  دون  واالسترداد  االشتراك  طلبات  كافة  بمعالجة  الصندوق  مدير  يقوم 

تأخير، بما يتوافق مع الفقرة )7( من هذه المذكرة.
استرداد.  طلب  أي  تأجيل  المطلق،  تقديره  على  بناء  الصندوق،  لمدير  ويجوز 
سبيل  )على  حال  في  التقديرية  السلطة  هذه  استخدام  الصندوق  ولمدير 
المثال ال الحصر( وقف التعامل في السوق المالية ذات الصلة بشكل عام أو 
التعامل في األوراق المالية التي تشكل نسبة كبيرة من حجم السوق ذات 
قيمة  صافي  تحديد  صعوبة  معقولة  ألسباب  الصندوق  مدير  ويرى  الصلة، 

األصول لكل وحدة بسبب هذا التعليق.
وحدات  في  واالسترداد  االشتراكات  يعلق  أن  الصندوق  مدير  على  إضافًة، 
يعلق  أن  الصندوق  لمدير  يحق  وال  بذلك  الهيئة  أمرت  حال  في  الصندوق 

االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي من الحاالت اآلتية:
1- إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المستثمر في الصندوق 
إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ لالشتراك، فسيتم استرداد كامل المبلغ 
بقيدها  الصندوق  بعملة  المستردة  المبالغ  دفع  وسيتم  الُمسَتثمر. 

لحساب المستثمر.
2- في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل 
السابق  التقويم  يوم  في  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من   %10 نسبة 
طلبات  أية  يؤجل  أن  المطلق  لتقديره  وفقًا  الصندوق  مدير  فبإمكان 
استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة 
تم  التي  والتحويل  االسترداد  طلبات  تنفيذ  وسيتم   .%10 نسبة  الطلبات 
لنسبة  دائمًا  خضوعها  مع  مباشرة  الالحق  التقويم  يوم  في  تأجيلها 
10% ،على أن ال يتجاوز تأخير تقويم األصول لمدة يومي عمل من الموعد 

النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
8- خصائص الوحدات

لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، 
مصلحة  وحدة  كل  وتمثل  هذه.  واألحكام  والشروط  المعلومات  لمذكرة  وفقًا 
مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ 

وهي غير قابلة للتحويل من فئة إلى أخرى. 
ولكن  الصندوق،  في  للوحدات  ملكية  شهادات  إصدار  الصندوق  لمدير  يجوز  ال 
يقوم  معاملة  كل  وبعد  الوحدات.  مالكي  لجميع  بسجل  الصندوق  مدير  يحتفظ 
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الكاملة  التفاصيل  على  يحتوي  خطيًا  تأكيدا  المستثمر  هذا  يتلقى  المستثمر،  بها 
من  حصة  الوحدات  مالكي  لجميع  يكون  الصندوق،  تصفية  حال  وفي  للمعاملة. 
صافي قيمة أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة 
الوحدات في صافي أصول  أن حقوق مالكي  الصندوق، بمعنى  مساهمتهم في 

الصندوق تكون متساوية.
9- المحاسبة وتقديم التقرير

 31 في  للصندوق)والواقعة  المالية  السنة  نهاية  في  الصندوق  مدير  يلتزم  أ- 
ديسمبر من كل سنة ميالدية( بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم المالية 
وفقًا  األولية   والتقارير  المختصرة،  السنوية  وتقاريره  للصندوق،  المدققة 

لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.
يوم   70 أقصاه  موعد  في  الوحدات  مالكي  الطالع  السنوية  التقارير  ُتتاح  ب-  
عمل من تاريخ نهاية المدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على الموقع 
اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع اإللكتروني لسوق األوراق المالية 

السعودية )»تداول«(. 
يوم   )35( خالل  الجمهور  الطالع  وإتاحتها  األولية  التقارير  إعداد  ويجب 
على  بنشرها  وذلك  التقرير،  يشملها  التي  المدة  نهاية  تاريخ  من  عمل 
لتداول.يوفر  اإللكتروني  الموقع  الصندوق وعلى  اإللكتروني لمدير  الموقع 
الوحدات  أصول  قيمة  صافي  تفاصيل  وحدات  مالك  لكل  الصندوق  مدير 
 )15( خالل  وذلك  الصندوق  وحدات  في  المعامالت  وسجل  له،  المملوكة 
الصندوق  مدير  الصندوق.ويرسل  وحدات  في  معاملة  كل  تاريخ  من  يومًا 
خالل  الصندوق  وحدات  في  الوحدات  مالكي  معامالت  يلخص  سنويًا  بيانًا 
السابقين  الوحدات  مالكي  )وكذلك  الوحدات  مالكي  إلى  المالية  السنة 
يوما   )30( ثالثين  غضون  في  وذلك  البيان(،  فيها  ُيعد  التي  السنة  خالل 
البيان عرضًا لرسوم الخدمات  المالية. ويتضمن هذا  انتهاء السنة  عمل من 
والنفقات والرسوم المفروضة على مالك الوحدات، وفقًا لما هو محدد في 
الشروط واألحكام، باإلضافة إلى تفاصيل كافة المخالفات لحدود االستثمار 
المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار ومستند الشروط واألحكام 
عن  باإلفصاح  سنة،  ربع  كل  نهاية  عند  الصندوق،  مدير  للصندوق.ويتولى 
الموقع  على  أو  اإللكتروني  موقعه  على  بالصندوق  المتعلقة  المعلومات 

اإللكتروني لتداول. على أن تتضمن هذه المعلومات، كحد أدنى، ما يلي:
استثمارات  عشرة  أكبر  المالية  أوراقهم  تمثل  الذين  المصدرين  قائمة   -1

للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة.
متوسط  إلى  المعني  بالربع  المتعلقة  والنفقات  الرسوم  إجمالي  نسبة   -2

صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع. 
3- مبلغ ونسبة األرباح الموزعة في الربع، إن وجدت؛

4- قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية 
الربع المعني.

5- قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع المعني إلى متوسط صافي قيمة 
األصول. 

6- معايير ومؤشر قياس المخاطر.
7- معايير ومؤشر أداء الصندوق. 

8- نسبة المديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني.
المالية  السنة  نهاية  في  للصندوق  مراجعة  مالية  قائمة  أول  تتوفر  سوف  ج- 

األولى للصندوق و التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م. 
د- تتوافر القوائم المالية السنوية المراجعة لمالكي الوحدات دون مقابل عند 

طلبها.
10- مجلس إدارة الصندوق

قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

أ- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن خالد بن عبداهللا الدامر – رئيس المجلس و عضو غير مستقل
أحمد بن عبد اهللا الجميح - عضو غير مستقل

علي أصغر ليالمواال –عضو غير مستقل
محمد بن طالل بن محمد عرب – عضو غير مستقل

نايف بن محمد حسن الجشي – عضو مستقل
بندر بن محمد بن عبداهللا الدامر – عضو مستقل

إثنين  عضوين  بينهم  من  أعضاء،  خمسة  من  الصندوق  إدارة  مجلس  يتكون 
مستقلين وثالثة أعضاء يرشحهم مدير الصندوق، علمًا بأن كافة أعضاء المجلس 

يتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة. 
التزام  مدى  لمراقبة  السنة  في  األقل  على  مرتين  الصندوق  إدارة  مجلس  يجتمع 
إدارة  مجلس  على  وتقع  الجوهرية.  العقود  جميع  واعتماد  باألنظمة  الصندوق 
الصندوق واجبات األمانة لضمان إدارة الصندوق بما يخدم مصالح المستثمرين على 
عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  ويلتزم  ممكن.  وجه  أكمل 
بالتزاماتهم  يتعلق  فيما  المتكبدة  األخرى  المعقولة  والمصاريف  السفر  مصاريف 
عن  المستقلين  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  وُتقدر  الصندوق.  تجاه 
عضو  لكل  سنويا  ريال   10,000 عن  يزيد  ال  بما  للصندوق  يقدمونها  التي  الخدمات 

مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.
ب- نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: 

عبد الرحمن بن خالد بن عبد اهللا الدامر
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ج- أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته
تشمل مسؤولية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

يكون  التي  الجوهرية  والتقارير  والقرارات  العقود  جميع  على  الموافقة   -1
الصندوق طرفًا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر – الموافقة 
خدمات  تقديم  وعقود  للصندوق،  اإلدارة  خدمات  تقديم  عقود  على 
الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقًا لقرارات االستثمارية في شأن 

أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل؛
بأصول  المتعلقة  التصويت  بحقوق  يتعلق  فيما  مكتوبة  سياسة  اعتماد   -2

الصندوق؛
تعارض  أي   على  المصادقة  أو  الموافقة  مناسبًا،  ذلك  كان  ومتى  اإلشراف،   -3

مصالح يفصح عنه مدير الصندوق؛
أو  الصندوق  مدير  لدى  االلتزام  لجنة  مع  األقل  على  سنويًا  مرتين  االجتماع   -4
مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة  التزام الصندوق جميع القوانين 
واالنظمة و اللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال ال الحصر 

– المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
5- التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وأي مستند 
ومدير  بالصندوق  تتعلق  إفصاحات  يتضمن  غيره،  أم  عقدًا  كان  سواء  أخر، 
الصندوق و إدارته للصندوق، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع الئحة 

صناديق االستثمار؛
مالكي  مصلحة  يحقق  بما  بمسؤولياته  الصندوق  مدير  قيام  من  التأكد   -6
ومذكرة  واألحكام  والشروط  االستثمار  صناديق  لالئحة  وفقًا  الوحدات 

المعلومات و قرارات الهيئة الشرعية؛
يحقق  وبما  وحرص  وعناية  ومهارة  واهتمام  نية  وحسن  بأمانة  العمل   -7

مصلحة مالكي الوحدات؛ 
8- تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي 

اتخذها المجلس. 
د- تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

السفر  مصاريف  عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. 
التي  الخدمات  عن  المستقلين  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  وُتقدر 
يقدمونها للصندوق بما ال يزيد عن 10,000 ريال سنويا لكل عضو مستقل. وتحتسب 

هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.
الصندوق  إدارة  مجلس  عضو  مصالح  بين  محتمل  أو  متحقق  تعارض  أي  بيان   - هـ 

ومصالح الصندوق
وتسويته.  للمصالح  تضارب  أي  على  باإلشراف  الصندوق  إدارة  مجلس  يقوم 
قبل  من  معينين  أعضاء  من  مكون  اإلدارة  مجلس  يكون  تاريخه،  من  واعتبارًا 
تجاه  العناية  بذل  واجب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  ويكون  الصندوق.  مدير 
المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة إلى 

بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبًا.
و- مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها أعضاء مجلس اإلدارة

في  آخر  استثمار  صندوق  أي  صندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  حاليًا  يدير  ال 
المملكة العربية السعودية )بما في ذلك صناديق االستثمار العقاري المتداولة(، 

11- لجنة الرقابة الشرعية
لرقابة  ويخضع  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافقة  الصناديق  من  هو  الصندوق  إن 

المستشار الشرعي. 
وتقديم  لإلشراف  شرعي  كمستشار  الشرعية  المراجعة  دار  تعيين  تم  لقد 
تتخذ  واعتمادها،  الشرعية  والمعايير  الضوابط  مع  الصندوق  توافق  بشأن  المشورة 
دار المراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرًا لعملياتها كما تملك شبكة تتألف 
األنشطة  فيها  تتركز  التي  األسواق  لتغطية  العالم  حول  شرعي  مستشار   34 من 
المتوافقة مع الضوابط الشرعية مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، 
البحرين  مصرف  قبل  من  مرخصة  والبحرين.الدار  السودان  اإلمارات،  قطر،  مصر، 
المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، والمراجعة واالعتماد 
)الفتوى(، هذا وقد عينت دار المراجعة الشرعية الشيخ محمد أحمد سلطان والشيخ 
والمستندات  للصندوق  الشرعية  المعايير  مراجعة  لغرض  الشلهوب  صالح  الدكتور 
المستشار  سيقوم  كما  الشرعية،  بالمعايير  الصندوق  التزام  من  للتأكد  به  الخاصة 
الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء التدقيق الشرعي السنوي على عمليات واتفاقيات 
مع  متوافقة  واستثماراته  الصندوق  عمليات  بأن  اإلدارة  لمجلس  ليؤكد  الصندوق 

الضوابط الشرعية.

10 سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفية اإلسالمية. 
من  يتمتع  بما  الدار  في  الشرعية  االستشارات  إدارة  عمل  فريق  يقود  محمد  الشيخ 
علم غزير في الفقة والتمويل اإلسالمي. تكمن خبرته في إعادة تصميم المنتجات 
المصرفي  القطاع  إلى  خبرتة  تمتد  كما  اإلستثمار،  صناديق  وهيكلة  التقليدية، 
الموافقة وتخصيص حلول فريدة وعملية  إجراء عملية  والتأمين مع ضمان سرعة 
و  الفقه  في  العالمية  الماجستير  شهادة  على  حاصل  الفتوى.  إدارة  في  وظيفية 
في  البكالوريوس  وشهادة  بباكستان.  العلوم  أحسن  جامعة  من  الفقه  أصول 
الشهير  العالم  إشراف  تحت  بباكستان  العلوم  دار  جامعة  من  اإلسالمية  العلوم 

. مفتي محمد تقي عثماني
الشيخ الدكتور صالح بن فهد الشلهوب:

أكاديمي متخصص في التمويل اإلسالمي وفقه المعامالت، شغل منصب أستاذ 
مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بكلية الدراسات المساندة والتطبيقية 

بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما شغل عضوية عدد من اللجان من 
بينها لجنة التمويل واالستثمار بالهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل 

التابعة لرابطة العالم اإلسالمي، وله مجموعة من البحوث والدراسات المتخصصة 
في التمويل اإلسالمي وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، حاصل 

على البكالوريوس في الشريعة والماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة 
االمام محمد بن سعود االسالمية باإلضافة للدكتوراة من جامعة ادنبره بالمملكة 

المتحدة، كتب العديد من البحوث والمقاالت تتعلق بالقطاع المصرفي اإلسالمي 
. نشرت في صحف عديدة أبرزها صحيفة االقتصادية

وق. ويوضح الملحق رقم (1) الضوابط والمعايير الشرعية الخاصة بالصند
ب-وصف أدوار ومسؤوليات المستشار الشرعي

        حدد المستشار الشرعي اإلجراءات الواجب اتباعها لالستثمار في األوراق المالية.  
و      ومن مسؤوليات المستشار الشرعي القيام بالمراجعة الشرعية فيما يخص  

أنشطة واستثمارات الصندوق وتوفير شهادة المراجعة الشرعية، إضافةً إلى  
 . تقديم االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي

جـ- أتعاب المستشار الشرعي فيما يتعلق بالصندوق
سنويا  سعودي  14,000ريال  يعادل  سنوي  مبلغ  الشرعي  المستشار  يتقاضى 

تحتسب مرتين أسبوعيا وتدفع كل ستة أشهر. 

.)
د- تفاصل المعايير الشرعية المطبقة 

         تفاصيل المعاير الشرعية مرفقه في شروط و أحكام الصندوق (ملحق1 
12- مدير الصندوق

أ- اسم مدير الصندوق
يدير الصندوق شركة ألفا المالية.

وق ب- رقم ترخيص مدير الصند
        تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

33-81817  الصادر من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 1439/4/21هـ..
ج-  العنوان المسجل لمدير الصندوق

شركة ألفا المالية
مبنى تفاصيل، الوحد ب 4، شارع التخصصي

ص.ب. 54854، الرياض 11524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4343090  11 966+  فاكس: 2367301 11 966+

د- تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 حصل مدير الصندوق على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 133-18187 تاريخ 
1439/04/23هـ

هـ - بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق: 
رأس المال المدفوع لمدير الصندوق هو 50,000,000 ريال سعودي. 

و- ملخص المعلومات المالية

إجمالي اإليرادات للسنة المالية 2018م : 14,466,981 ريال سعودي

صافي األرباح لسنة 2018م : 1,000,000 ريال سعودي

ز- مجلس إدارة مدير الصندوق
أ- األعضاء:

يتكون مجلس إدارة شركة ألفا المالية من األعضاء التالية أسمائهم:

محمد سعد عبدالعزيز بن داوود – رئيس المجلس، عضو مستقل  
ي صالح بن سليمان محمد الرشيد – نائب رئيس المجلس  عضو غير تنفيذ

فهد خالد بن محمد السعود – عضو منتدب و رئيس تنفيذي
 سماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية و مؤهالتهمأ- علي صالح علي الصقري – عضو مستقل

الشيخ/ محمد أحمد السلطان
أ
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/ تنفيذي  غير  عضو   – العيسى  عبداللطيف  عبدالمحسن  عبداهلل 
عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان – عضو غير تنفيذي

محمد ابراهيم محمد العريفي – عضو مستقل
ح- مسؤوليات مدير الصندوق

• يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقًا لالئحة صناديق 	
االستثمار، والئحة األشخاص المرخص لهم، والشروط واألحكام.

• بموجب 	 عليها  المنصوص  والواجبات  للمبادئ  باالمتثال  الصندوق  مدير  يلتزم 
مالكي  تجاه  بأمانة  العمل  ذلك  في  بما  لهم،  المرخص  األشخاص  الئحة 
الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى 

أقصى حد، وواجب بذل العناية والمهارة المعقولة.
تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي:

• إدارة الصندوق؛	
• عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية المقدمة إلى الصندوق؛ 	
• طرح الوحدات؛	
• وأنها 	 واكتمالها  المعلومات  ومذكرة  واألحكام  الشروط  دقة  من  التأكد 

كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ط- المهام المفوضة

يتعامل صندوق االستثمار مع األطراف التالية للقيام بالمهام المفوضة لهم: 
1- أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ

2- المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق و المراجعة
حسب  باالستثمار  الصندوق  التزام  مراقبة  بمهام  للقيام  الشرعية  الهيئة   -3

الضوابط الشرعية
4- مجلس إدارة الصندوق للقيام بمهام مراقبة و متابعة أداء الصندوق و التأكد 
من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا 
و  العالقة،  ذات  والمستندات  المعلومات  مذكرة  و  الصندوق  وأحكام  لشروط 

الئحة صناديق االستثمار. 
ي- المهام األخرى لمدير الصندوق

منحت الهيئة مدير الصندوق جميع تراخيص التعامل واإلدارة  والترتيب 
وتقديم المشورة. حيث تسمح هذه التراخيص لمدير الصندوق بالعمل 

كشخص مرخص له في المملكة بموجب الترخيص رقم 33-18187 وقام 
مدير الصندوق بتكليف شركة البالد المالية بتزويد خدمة أمين الحفظ 

للصندوق، كما قام بتكليف شركة ابيكس المحدودة لخدمات الصناديق 
اإلداري للصندوق. بتزويد خدمة المدير و يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي 
نشاط أو مصلحة أخرى مهمة لمدير الصندوق يحتمل تعارضها مع مصالح 

الصندوق. و سوف يقوم مدير الصندوق 

باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.
ك- عزل مدير الصندوق أو استبداله

للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق و اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا 
لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبًا، وذلك في 

حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
• بذلك 	 الهيئة  إشعار  دون  اإلدارة  نشاط  ممارسة  عن  الصندوق  مدير  توقف 

بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
• إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه 	

من قبل الهيئة.
• ممارسة 	 في  ترخيص  إللغاء  الصندوق  مدير  من  الهيئة  إلى  طلب  تقديم 

نشاط اإلدارة.
• 	 – جوهريا  الهيئة  تراه  بشكل   - أخل  قد  الصندوق  مدير  أن  الهيئة  رأت  إذا 

بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
• أو 	 عجزه  أو  الصندوق  أصول  يدير  الذي  االستثمارية  المحفظة  مدير  وفاة 

استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على 
إدارة أصول الصندوق.

• صدور قرار خاص من مالكي الوحدات بموافقة مالكي وحدات يملكون ما 	
الهيئة عزل  الصندوق، يطلبون في من  الوحدات في  أو أكثر من  نسبته %75 

مدير الصندوق.
• أي حالة أخرى تراه الهيئة - بناًء عل أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.	

13- أمين الحفظ
أ-   اسم أمين الحفظ

شركة البالد المالية
ب- رقم ترخيص أمين الحفظ

رقم   ترخيص  بموجب  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  الحفظ  أمين  ترخيص  تم 

.)08100-37(
ج- العنوان المسجل ألمين الحفظ

8162 طريق الملك فهد – العليا، الرياض – 12313 -3701

هاتف: 966920003636 
فاكس: 6299 290 11 966 

المملكة العربية السعودية.
د- تاريخ الترخيص

 200,000,000 )1428/08/01هـ( برأسمال مدفوع بقيمة  بتاريخ   تم تأسيس أمين الحفظ 
ريال سعودي.

بصندوق  يتعلق  فيما  الحفظ  أمين  ومسؤوليات  األساسية  األدوار  وصف   - هـ 

ر.  االستثما
يكون أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي 

الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما 
يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

و- المهام المفوضة
ال يوجد 

ز- عزل أمين الحفظ أو استبداله
مناسبًا،  تراه  إجراء  أي  اتخاذ  و  بالصندوق  يتعلق  فيما  الحفظ  أمين  عزل  للهيئة 

وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
• بذلك 	 الهيئة  إشعار  دون  الحفظ  نشاط  ممارسة  عن  الصندوق  مدير  توقف 

بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم.
• تعليقه 	 أو  سحبه  أو  الحفظ  نشاط  ممارسة  في  الحفظ  أمين  ترخيص  إلغاء 

من قبل الهيئة.
• تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط 	

الحفظ.
• إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام 	

النظام أو لوائح التنفيذية.
• أهمية 	 ذات  أنها   - معقولة  أسس  عل  بناًء   - الهيئة  تراه  أخرى  حالة  أي  في 

جوهرية.
إضافة إلى صالحية الهيئة، يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من 
في  الحفظ  أمين  عزل  أن  معقول  بشكل  رأى  إذا  كتابي  إشعار  بموجب  قبله 
مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات 

بذلك فورًا وبشكل كتابي.
14- مستشار االستثمار: 

ال ينطبق
15- الموزع: 
ال ينطبق

16- المحاسب القانوني
أ- اسم المحاسب القانوني

للصندوق  قانونيًا  محاسبًا  واليحيى  اللحيد  مكتب  الصندوق  مدير  عّين 
)»المحاسب القانوني«(.

ب- العنوان المسجل للمحاسب القانوني
2526 طريق ابو بكر الصديق، حي التعاون 

صندوق بريد 6888، الرياض 12475
الرياض، المملكة العربية السعودية.

هاتف: 4419 269 11 966+  فاكس: 3516 269 11 966+

 www.aca.com.sa :الموقع اإللكتروني
ج- مهام المحاسب القانوني

يختص المحاسب القانوني بما يلي:
• المالية 	 القوائم  حول  الرأي  إبداء  بهدف  الصندوق  لحسابات  تدقيق  إجراء 

من  عادلة،  بصورة  ُتظهر  المالية  القوائم  كانت  إذا  وما  الوحدات،  لمالكي 
ومعلومات  العمليات،  ونتائج  المالي،  المركز  الجوهرية،  الجوانب  جميع 

التدفق النقدي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في المملكة؛
• التقديرات 	 ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم 

المحاسبية التي أجراها الصندوق، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم 
المالية؛

• من 	 للصندوق  المالية  القوائم  بإعداد  الصلة  ذات  الداخلية  الضوابط  دراسة 
بشأن  رأي  إبداء  بغرض  وليس  الظروف،  ظل  في  مالئمة  إجراءات  وضع  أجل 

فعالية الضوابط الداخلية للصندوق؛
• الهيئة 	 لمعايير  وفقا  للصندوق  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  مراجعة 

+
+
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السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة المعلومات المالية األولية.
17- المعلومات األخرى

أ-   تضارب في المصالح
بين  أو  والصندوق  الصندوق  مدير  بين  المصالح  في  تضارب  أي  وجود  حال  في 
صناديق المختلفة، يقوم مدير الصندوق باإلفصاح الكامل عن هذا التضارب إلى 
في  يرغب  مستثمر  أي  ويقوم  ممكن.  وقت  أقرب  في  الصندوق  إدارة  مجلس 
الصندوق.  مدير  لدى  االلتزام  بمسؤول  االتصال  مصالح  تضارب  حالة  عن  اإلبالغ 
دون  و  الطلب  عند  المصالح  في  التضارب  حاالت  مع  التعامل  اجراءات  وتتوافر 

مقابل عند مدير الصندوق.
ب- المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة

ال يقدم مدير الصندوق أي تخفيضات أو عموالت خاصة لمالكي الوحدات في 
الصندوق.

ج- معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة
ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول المسؤولية الضريبية أو الزكوية 
الناتجة عن اكتساب أو حيازة أو التعويض أو التخلص من وحدات في الصندوق. 
موقفهم  حول  شك  في  هم  الذين  المحتملين  المستثمرين  على  ويجب 
الضريبي أو الزكوي طلب المشورة المهنية من أجل التأكد من الضرائب أو الزكاة 
في  وحدات  من  تخلصهم  أو  حيازتهم  أو  اكتسابهم  عن  الناتجة  المستحقة 

الصندوق بموجب األنظمة ذات الصلة أو تلك التي قد يكونوا خاضعين لها.
ضريبة القيمة المضافة: سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب تعليمات 
الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة و الدخل على جميع الرسوم 
في  المذكورة  المصاريف  و  الرسوم  جميع  والتكاليف.  األتعاب  و  المصاريف  و 
على  النص  يتم  مالم  المضافة  القيمة  ضريبة  تشمل  ال  الصندوق  مستندات 

خالف ذلك. 
د- معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات

1- الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات
• لمالكي 	 اجتماع  لعقد  الدعوة  تقديره،  على  بناًء  الصندوق،  لمدير  يجوز 

الوحدات. 
• يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب 	

كتابي من أمين الحفظ
• من 	 عمل  أيام   10 خالل  الوحدات  مالكي  الجتماع  الصندوق  مدير  يدعو 

اللذين يمتلكون  الوحدات  أو اكثر من مالكي  تسلم طلب كتابي من مالك 
مجتمعين أو منفردين 25% على األقل من قيمة وحدات الصندوق 

2- طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات
• يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على 	

بتداول،  الخاص  اإللكتروني  الموقع  وعلى  به  الخاص  اإللكتروني  الموقع 
الحفظ مع  الوحدات وأمين  إرسال إخطار خطي لجميع مالكي  ومن خالل 
إعطاء )1( مهلة ال تقل عن )10( أيام )2( وال تزيد عن )21( يومًا من تاريخ انعقاد 
ومكانه  االجتماع  انعقاد  تاريخ  واإلخطار  اإلعالن  يحدد  أن  ويتعين  االجتماع. 
الصندوق، في نفس  يتعين على مدير  الُمقتَرح. كما  األعمال  ووقته وجدول 
تقديم  اجتماع،  بأي  يتعلق  فيما  الوحدات  مالكي  إلى  اإلخطار  إرسال  وقت 

نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.
• مالكي 	 عدد  من  الوحدات  لمالكي  اجتماع  لعقد  الالزم  النصاب  يتكون 

وحدات  قيمة  من  األقل  على   %25 مجتمعين  يمتلكون  الذين  الوحدات 
النحو المحدد في الشروط واألحكام ومذكرة  أو نسبة أكبر على  الصندوق 

المعلومات.
• مدير 	 يدعو  البند،  هذا  في  الواردة  النصاب  بشروط  الوفاء  عدم  حال  في 

وعلى  اإللكتروني  موقعه  على  اإلعالن  خالل  من  ثان  الجتماع  الصندوق 
لجميع  خطي  إخطار  إرسال  خالل  ومن  بتداول  الخاص  اإللكتروني  الموقع 
مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 5 أيام من تاريخ 
انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل 
االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد 

من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابًا قانونيًا.
• يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.	
• الوحدات 	 مالكي  اجتماع  في  واحد  صوت  ممارسة  حق  وحدات  مالك  لكل 

مالكي  اجتماعات  إجراء  ويمكن  االجتماع.  وقت  حتى  يملكها  وحدة  لكل 
الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة 

وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية.
ذ- إنهاء الصندوق

تصفية  يبدأ  أن  عليه  فيجب  الصندوق،  انهاء  في  الصندوق  مدير  رغبة  حال  في 

الصندوق و اإلفصاح عن إنهاء الصندوق والجدول الزمني لتصفيته على موقعه 
الصندوق  مدير  سيقوم  كما  لتداول.  االلكتروني  الموقع  وعلى  األكتروني 

باالجراءات التالية للتصفية: 
من  يومًا   21 قبل  وذلك  كتابيًا  الوحدات  ومالكي  المالية  السوق  هيئة  إشعار   -1

التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه. 
2- إبالغ األطراف ذات العالقة.

3- تصفية جميع األصول في الصندوق. فور انتهاءه وذلك بدون اإلخالل بشروط 
وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

4- تسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق
موقع  أي  أو  الصندوق  مدير  موقع  في  الصندوق  عن  معلومات  أية  حذف   -5

الكتروني اخر كموقع تداول وموقع هيئة السوق المالية. 
6- تحويل النقد لمالكي الوحدات. 

7- إغالق حساب الصندوق النقدي و الوسيط. 
ر-  إجراءات الشكاوى

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق 
االلتزام  بقسم  االتصال  المعني  الوحدات  مالك  على  الصندوق،  مدة  خالل 
 11  434  3044 رقم  هاتف  على  المالية  ألفا  شركة  في  األموال  غسل  ومكافحة 

 . compliance*alphacapital.com.sa 966+ أو بريد إلكتروني
مع  تستخدمها  والتي  موثقة  شكاوى  إدارة  سياسة  المالية  ألفا  شركة  تتبنى 
عمالئها الحاليين. وسيقوم مدير الصندوق باستخدام هذه السياسة وتطبيقها 
الوحدات  ومالكي  المستثمرين  وعلى  الصندوق.  هذا  وحدات  مالكي  على 
المحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم 
االلتزام ومكافحة غسل األموال في الشركة هاتف رقم 3044 434 11 966+ أو بريد 

 ،compliance*alphacapital.com.sa إلكتروني
ز-   تسوية النزاعات

في  الفصل  لجنة  قبل  من  الصندوق  في  استثمار  أي  حول  نزاع  أي  تسوية  يتم 
منازاعات األوراق المالية الناشئة من قبل هيئة السوق المالية.

ح-  الوثائق المتوافرة لمالكي الوحدات في الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتوفير الوثائق التالية لمالكي الوحدات عند الطلب:

• شروط وأحكام الصندوق؛	
• ملخص المعلومات الرئيسية	
• وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق؛	
• التقارير السنوية والدورية والبيانات المالية بشكل يتوافق مع الئحة صناديق 	

االستثمار؛
• البيانات المالية الخاصة بمدير الصندوق.	
• كل عقد مذكور في مذكرة المعلومات.	

ط- ملكية أصول الصندوق
تعتبر أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، 
أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  الباطن  من  الصندوق  مدير  أو  الصندوق  لمدير  ليس  و 
الحفظ من الباطن أو الموزع أو مقدم المشورة أي مصلحة في أصول الصندوق 
مدير  أو  الصندوق  مدير  فيها  يكون  التي  الحاالت  في  إال  فيها،  مطالبة  أو 
أو  الموزع  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  الباطن  من  الصندوق 
مسموحًا  كان  أو  ملكيته،  حدود  في  وذلك  للوحدات،  مالكًا  المشورة  مقدم 
اإلستثمار والمفصح عنها في  المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق  بهذه 

هذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات. 
ي- معلومات أخرى: 

ال توجد أية معلومات أخرى، على حد علم مدير الصندوق و مجلس اإلدارة، لم 
يتم تضمينها في في مذكرة المعلومات هذه. 

ك- إعفاءات من هيئة السوق المالية
الهيئة  بإستثناء تعميم  ال يوجد أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق اإلستثمار 
)هـ(  الفقرة  بمتطلبات  االلتزام  من  الصناديق  مديري  جميع  بإعفاء  الخاص  و 
والفقرة )و( من المادة )66( والفقرة )د( من المادة )37( و الفقرة )هـ( من المادة 

)59( من الئحة صناديق االستثمار وذلك حتى تاريخ 2018/12/31م.
ل- سياسية التصويت

عن  االلكتروني  السوق  وموقع  االلكتروني  موقعة  في  الصندوق  مدير  يفصح 
العامة  الجمعيات  في  يتبعها  التي  التصويت  بحقوق  المتلعقة  السياسات 

للشركات المدرجة
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المعايير الشرعية:
النافعة في  السلع والخدمات  إنتاج  التي يكون غرضها مباحًا مثل  الشركات  االستثمار على  أن يقتصر  1-   يجب 
مجال الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها وال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي 

واحدًا أو أكثر مما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
أ- المصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو شركات التأمين التقليدية و أي نشاط آخر يتعامل بالفائدة.

ب- إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما.
ت- إنتاج وتوزيع األسلحة.

ث- إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.
ج- إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو اللحوم غير المزكاة و جميع المنتجات الغير حالل.

ح- شركات التكنولوجيا الحيوية المشاركة في الجينات البشرية / الحيوانية.
خ- إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما.

د- المطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره.
ذ- أي نشاط آخر يقرر المستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فيه.

2-  بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية المذكورة أعاله، 
سيتم إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم المالية )التقرير المالي األخير المراجعة(.

3- المعايير المتعلقة بالنقود والديون:
ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون )على الغير( عن )70%( من مجوداتها 

وفقًا لميزانياتها، ألن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعية.
4- المعايير المتعلقة بالقروض:

ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقًا لميزانيتها – أكثر من(%33)من متوسط القيمة 
السوقية للشركة خالل اإلثنى عشر شهرا األخيرة أو من مجموع موجودات الشركة أيهما اكبر ألن الثلث هو حد 

الكثرة أخذًا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه في الوصية لما أراد أن يوصي بماله كله قال له رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثلث والثلث كثير فدل على أن حد الكثرة هو الثلث فالثلث وما زاد عنه كثير فإذا 

كانت القروض على الشركة ثلثًا فأكثر فإنه يمنع شراء أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى 
عنه

6- المعايير المتعلقة بنسبة الدخل غير المشروع:
ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )5%( من الدخل 

الكلي للشركة سواًء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.
7-  عند فحص الطروحات األولية الجديدة أو تلك التي ليس لها تاريخ تداول، سيتم إجراء الفحص المالي للتأكد من 

توافقها مع المعايير والضوابط الشرعية باستخدام إجمالي األصول بداًل من القيمة السوقية.
8- المعايير المتعلقة بالتطهير:

يجب تجنيب الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب 
الخطوات اآلتية:

1- تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل شركة تم االستثمار فيها.
2- تقسيم مقدار الدخل غير المشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من 

الدخل غير المشروع.
غير  الدخل  إجمالي  حساب  ليتم  فيها  االستثمار  تم  التي  الشركة  أسهم  عدد  في  القسمة  ناتج  ضرب   -3

المشروع الناتج من االستثمار في الشركة.
4- تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فيها.

5- ضم الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية.
9- أدوات وطرق االستثمار:

ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:
• 	.Futures عقود المستقبليات
• 	.Options عقود االختيارات
• 	.Swap عقود المناقلة
• األسهم الممتازة.	
• 	.Derivatives المشتقات

الملحق 1 -ضوابط االستثمار الشرعية

المعايير المتعلقة باستثمار السيولة -5
 تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدوات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة

 ربوية، فإذا كانت هذه الودائع واألوراق المالية تزيد نسبتها عن( %33)  من متوسط القيمة السوقية للشركة
 خالل االثنى عشر شهرا األخيرة او من مجموع موجودات الشركة ايهما أكبر فإنه يمنع االستثمار في

أسهمها




