
  
 

للدخل اإلضافيصندوق األهلي متعدد األصول   

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund  

 

 المحتويات

  ملخص المعلومات الرئيسة للصندوق  

  مذكرة معلومات الصندوق  

  شروط وأحكام الصندوق  

  

  

 

  

 



    
 

 
 ملخص المعلومات الرئيسة

 
 

للدخل اإلضافيصندوق األهلي متعدد األصول   
AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund  

 
 صندوق استثماري عام مفتوح

 
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 
 

 

 

 

 



  قائمة المحتويات:

 قائمة املصطلحات

  ملخص حقائق الصندوق

  ملخص املعلومات الرئيسية

 املعلومات الرئيسية للصندوق  )1

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب  )2

 معلومات إضافية  )3

 معلومات مدير الصندوق  )4

 معلومات أمني احلفظ )5

  



    قائمة المصطلحات

  صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف  الصندوق

عقود  تعين أياً من اآليت: األسهم، أدوات الدين، مذكرة حق االكتتاب، الشهادات، الوحدات، عقود اخليار، العقود املستقبلية، عقود الفروقات،  أوراق مالية
  التأمني طويل األمد أي حق أو مصلحة يف أي مما ورد أعاله.  

مدير الصندوق أو الشركة  أو 
  األهلي المالية

، 22216)، واليت يقع مقرها املسجل يف طريق امللك سعود، ص ب 1010231474جتاري رقم شركة األهلي املالية (سجل 
  ، اململكة العربية السعودية11495الرياض 

  جملس إدارة الصندوق  المجلس

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

يونيو  16هـ (2/6/1424)، وتاريخ 30السوق املالية باململكة العربية السعودية، الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م/نظام   النظام
  م)2003

  الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية  الالئحة

  الشروط واألحكام املوضوعة خصيصاً هلذا الصندوق  الشروط واألحكام

  مذكرة املعلومات املوضوعة خصيصاً هلذا الصندوق  علوماتمذكرة الم

  )%0.75أشهر + مخسة وسبعون نقطة أساس ( 3معدل اإلقراض بني البنوك السعودية (سايبور) ملدة   المؤشر

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

  أي يوم يتم فيه بيع واسرتداد وحدات الصندوق  يوم التعامل

  اليوم الذي يتم فيه تقومي الوحدات يف الصندوق  يوم  التقويم

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



  النموذج املستخدم لالشرتاك يف الصندوق  نموذج االشتراك

  النموذج املستخدم السرتداد الوحدات  نموذج االسترداد

  تعين جمموع املبالغ املدفوعة من املستثمر ملدير الصندوق ألجل االستثمار يف الصندوق   مبالغ االشتراك

  النموذج املستخدم لتحويل الوحدات بني بعض صناديق األهلي االستثمارية  نموذج تحويل الوحدات

  هي برامج تتيح للمشرتكني االشرتاك مببالغ ثابتة وعلى أساس شهريبرامج االشتراك المنتظم          

ا متثل  يف ذلك أجزاءحصة مالكي الوحدات يف أي صندوق استثمار يتكون من وحدات مبا   الوحدات الوحدة، وتعامل كل وحدة على أ
  حصة مشاعة يف أصول الصندوق

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

  السنة املالية للصندوق  السنة المالية

  أي مستثمر يف الصندوق ومالك للوحدات  وحداتالمستثمر/ مالك ال

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

  للصندوق النقد واألدوات االستثمارية ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة اململوكة  االستثمارات

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

  القيمة النقدية إلمجايل قيمة األصول لصندوق االستثمار ناقصاً منها اخلصوم  صافي قيمة األصول

  دير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير الصندوق حلفظ ذلك السجلتعين سجل مالكي الوحدات والذي حيتفظ به م  السجل

  شركة السوق املالية السعودية  تداول

  املعايري اليت حتددها اهليئة الشرعية لالستثمار يف األوراق املالية   المعايير الشرعية

  اهليئة الشرعية للبنك األهلي التجاري  الهيئة الشرعية



الثمن الذي اشرتاها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو مببلغ مقطوع سواء وقعت من دون بيع سلعة مبثل   المرابحة
وعد سابق وهي املراحبة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب يف احلصول على السلعة عن طريق مؤسسة مالية وهي 

  املراحبة املصرفية

قاري مدر صناديق استثمار ع
  للدخل

  صندوق استثماري عقاري يهدف إىل حتقيق الدخل دوري على حاملي وحداته

هي وثائق/شهادات متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو   الصكوك 
  نشاط استثماري خاص

  مرة من قبل مصدر مبوجب طرح عام أو خاصطرح صكوك ألول   اإلصدارات األولية للصكوك

استثمار مدعوم بأصول أو عقود هلا تدفقات إيرادية متوقعة على أال يكون باليت يرتبط عائدها أو يتأثر الشهادات، والوحدات تعين   االستثمار المدعوم بأصول
 األصل أرض أو عقار

أدوات الدخل الثابت العادية 
  المتوافقة مع الشريعة:

 أسواق النقد والصكوك، بدخل ثابت ومتغري.صفقات 

صندوق استثمار عقاري 
  REIT(ريت)  متداول

 أوراق مالية مدرجة يف األسواق مت طرحها من مصدر ميلك ويشغل عقارات مدرة للدخل تدفع أرباح حلامليها

  

 يف أصول أو معدات وتأجريها على مستفيدين. االستثمارباليت يرتبط عائدها أو يتأثر الشهادات، والوحدات تعين   Leasing اإلجارة

  ورقة مالية يرتبط عائدها بعوائد صك من الصكوك أو سلة من الصكوك  شهادات مرتبطة بصك

  ورقة مالية يرتبط عائدها بسلعة معينة أو سلة من السلع  شهادة مرتبطة بمؤشر السلع

  مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة.املراحبة والوكالة واملضاربة، املربمة   صفقات أسواق النقد

مشتقات مالية لغرض التحوط 
  من العملة

يعين أدوات حتوط للعملة مثل الوعد من طرف واحد (أي: عقد البيع الذي يرتتب عليه التزام على الواعد بالبيع مع حق للموعود له 
  يئة الشرعيةھاجملازة من قبل البالشراء) أوغريها من الصيغ 

  الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن جملس هيئة السوق املاليةالئحة األشخاص المرخص 



  لهم      

  هـ1424\6\25) وتاريخ 39\نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م  نظام مكافحة غسل األموال   

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

مصاريف معالجة البيانات 
  والعمليات

  بعمليات الصندوق وشؤونه اإلدارية هي املصاريف املتعلقة

  يقصد به تعليق عمليات االشرتاك واالسرتداد يف الصندوق  تعليق المعامالت

  شركة السوق املالية السعودية  تداول 

  .اليت يرتبط عائدها أو يتأثر بالتعرض للقطاع الزراعي والسلع ذات العالقة الشهادات، الوحدات، واألسهمتعين   االستثمارات الزراعية:

  صيغة تستخدم يف التمويل تعرف كشراكة يف الربح مبال من جانب (رب املال) وعمل من جانب آخر (املضارب).  المضاربة:

 وشركات احلديد، سكك بالرسوم، الطرق تشمل اليتباستثمارات البنية التحتية  أو يتأثراليت يرتبط عائدها  الشهادات، الوحدات، واألسهمتعين  : التحتية البنية استثمارات
  .احلقيقية األصول من وغريها واملوانئ، واملطارات، املرافق،

  صيغة تستخدم يف التمويل وهي إنابة جهة أو شخص الستثمار وتنمية املال بأجرة أو بغري أجرة.  الوكالة:

  استثمار عقاري يهدف إىل توليد دخل دوري إىل املستثمرين فيه.باليت يرتبط عائدها أو يتأثر الشهادات، والوحدات تعين   العقارات المدرة للدخل:

صفقات تمويل التجارة وسلسلة 
 (Supply Chain)التوريد 

  وتمويل رأس المال العامل:

دف إىل حتسني دورة رأس املال العامل للطرف املقابل و / أو صفقات قصرية األجل باليت يرتبط عائدها أو يتأثر الشهادات، والوحدات تعين 
  .تسهيل التجارة الدولية واحمللية

صناديق المؤشرات المتداولة 
(ETFs):  

  صندوق مؤشر تتداول وحداته يف السوق أو سوق أوراق مالية أخرى معتمدة من اهليئة.

  ن طريق االكتتاب العام أو اخلاص.طرح الصكوك ألول مرة من قبل مصدر ع  الطرح األولي للصكوك:

   



    ملخص الصندوق

  الريـال السعودي   عملة الصندوق

  منخفض إىل متوسط املخاطر    درجة المخاطرة

  ال يرتبط الصندوق بأي مؤشر.  المؤشر اإلرشادي
) مخسة وعشرون نقطة أساس،  %0.25شهر  + ( 12ميكن استخدام معدل اإلقراض بني البنوك السعودية (سايبيد) ملدة 

  للمقارنة مع أداء الصندوق. 
SAIBOR 12 months + twenty five basis points 0.25%  

حتقيق العوائد والنمو يف رأس املال على املدى املتوسط والطويل، وحتقيق عائد أعلى من عوائد صفقات أسواق النقد وأدوات الدخل   أهداف الصندوق
  االستثمار يف أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت واالستثمارات األخرىالثابت من خالل 

  ريـال سعودي 5000  الحد األدنى لالشتراك

الحد األدنى لالشتراك 
  اإلضافي

  ريـال سعودي 2000

من  الحد األدنى لالشتراك
 خالل برامج االشتراك المنتظم 

  ريـال سعودي 100

  ريـال سعودي 2000  األدنى للمبلغ المستردالحد 

الحد األدنى لرصيد قيمة 
  الوحدات

  ريـال سعودي (ويستثىن من ذلك املشرتكني يف برامج االشرتاك املنتظم) 2000

  كل يوم عمل يف اململكة  أيام التقويم

  كل يوم عمل يف اململكة  أيام التعامل

أيام قبول طلبات االشتراك 
  واالسترداد

  عمل باململكة كل يوم

آخر موعد الستالم طلبات 
  االشتراك 

  ) من يوم االشرتاك على أن يكون يوم تعامل12قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا (

آخر موعد لتقديم طلبات 
  االسترداد

  ) من يوم العمل يف اململكة السابق ليوم التعامل12قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا (

  ) يوما من شرائها90من مبلغ االسرتداد، على أي مالك وحدات يطلب اسرتداد الوحدات خالل ( %3  االسترداد المبكررسوم 

  سنوياً من صايف قيمة أصول الصندوق %1  رسوم اإلدارة

  تتاح ملالكي الوحدات  حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم الرابع التايل لنقطة التقومي  مبالغ االسترداد

  سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق %1لن تزيد هذه املصاريف جمتمعة عن   الرسوم األخرى

  م2016يونيو  13ه، املوافق 1437رمضان  8  تاريخ بدء عمل الصندوق

  ريـال سعودي واحد   سعر الوحدة عند بداية الطرح



 

 االستثمار: صندوق حول الرئيسة المعلومات  )أ

 صندوق االستثمار  اسم .1
   .متوافق مع املعايري الشرعية املتحفظ هو صندوق استثماري عام مفتوحللدخل اإلضايف صندوق األهلي متعدد األصول 

 أهداف الصندوق  .2
أس صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف هو صندوق استثماري متعدد األصول مفتوح يهدف إىل توزيع دخل على مالكي وحداته، والنمو يف ر 

  .على املدى املتوسط والطويل، وحتقيق عائد إمجايل أعلى من أدوات الدخل الثابت العادية املتوافقة مع الشريعة املال
 

قد، يسعى مدير الصندوق لتحقيق هدفه عن طريق االستثمار يف حمفظة متعددة األصول من األوراق املالية. وذلك باالستثمار يف صفقات أسواق الن
ومتويل رأس املال العامل، واإلجارة، واالستثمارات املدعومة بأصول، والعقارات   Chain)  (Supplyتجارة وسلسلة التوريدالصكوك، صفقات متويل ال

  اى حمليا و / أو عاملياملدرة للدخل، و صناديق االستثمار العقارية املتداولة،  االستثمارات الزراعية، استثمارات البنية التحتية و / أو االستثمارات األخر 

 

 وممارساته الصندوق استثمار سياسات .3
  يستثمر الصندوق يف أصول متعددة، تشمل األوراق املالية التالية:

فقات أسواق النقد وتشمل على سبيل املثال ال احلصر: النقد، صفقات أسواق النقد، وحدات صناديق أسواق النقد اليت تستثمر كليا أو جزئيا يف ص - 
 ق النقدواأس
 تشمل الصكوك املدرجة وغري املدرجة، والطروحات األولية للصكوك، والشهادات املرتبطة بالصكوك.الصكوك:  - 
اليت تستثمر أو   األسهمو الوحدات مبا فيها وحدات صناديق املؤشرات املتداولة و  : الشهاداتال للحصر االستثمارات األخرى: تشمل، على سبيل املثال - 

 املدعومة واالستثمارات واإلجارة، العامل، املال رأس ومتويل) Supply Chain( التوريد وسلسلة التجارة ويلمت : صفقات توفر عائد يرتبط بـأو 
  .املتداولة (ريت) واالستثمارات الزراعية العقارية االستثمار صناديقو  استثمارات البنية التحتية،و للدخل،  املدرة والعقارات بأصول،

أصول صفقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت ويستثمر أقل نسبياً يف االستثمارات األخرى مثل صناديق االستثمار يركز الصندوق استثماراته يف فئات 
  العقارية املدرة للدخل وصناديق اإلجارة وغريها. ويرتاوح توزيع الصندوق يف كل فئة من فئات األصول حسب اجلدول التايل:

 

  الحد األدنى  فئة األصول
  من صايف قيمة األصول)(كنسبة مئوية 

  الحد األقصى
  (كنسبة مئوية من صايف قيمة األصول)

 أسواق النقد
55% 

80% 

05 الصكوك % 

 %45 %0 االستثمارات األخرى

 
إذا استثمر الصندوق يف صفقات أسواق النقد أو يف صكوك بشكل مباشر مصدرة من قبل حكومة أو شركة، فإن التصنيف االئتماين 

الورقة املالية سيكون حبد أدىن حسب ما حتدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كالتايل: ستاندرد آند للمصدر أو 
من صايف قيمة أصوله يف أوراق مالية أو  %20. كما ميكن أن يستثمر الصندوق حىت BBB–/ فتش  Baa3/ موديز BBB- بورز 

  أطراف نظرية دون تصنيف اجلودة أي أقل من التصنيف املذكور سابقا.
إذا مل يتوفر تصنيف ائتماين من وكاالت التصنيف االئتماين الدولية، يصنف مدير الصندوق االستثمارات داخليا بناء على استقرار وسالمة 
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الصندوق. يعترب الصندوق منخفض إىل متوسط املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف 

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

 - 

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

  ء املؤشر ممثل ألداء الصندوق املتوقع.الذي استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أدا

 -  

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

  معرضني خلسارة جزء أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف الصندوق.
 - 

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

 - 

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

 - 

فئة أصول االستثمارات األخرى كما هو موضح يف الفقرة  لغرض تنويع األصول، قد يستثمر الصندوق يفمخاطر االستثمارات األخرى: 
مثل أسوق - ) من مذكرة املعلومات، وتعترب هذه االستثمارات عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية 2الفرعية (ب) من الفقرة (

ا إىل )  ال تشتمل على أسعار سوق يو 1وذلك ألن هذه االستثمارات:  -النقد والدخل الثابت واألسهم مية منتظمة، بل تستند تقييما
) تكون يف األغلب ذات سيولة منخفضة وذلك بسبب عدم وجود سوق 2تقييمات دورية مما يؤثر على إمكانية تقدير خماطر التذبذب بدقة؛ 

دف إعادة  ثانوي نشط هلا، مما قد يؤثر على قدرة مدير الصندوق من التخلص من تلك االستثمارات يف إطار زمين معني لتوفري السيولة أو 
) يقوم مدير الصندوق بإجراءات نفي اجلهالة ولكن ال 3التوازن إىل استثمارات الصندوق لالستفادة من التغريات الديناميكية يف السوق؛ 

م وبالتايل قد ختضع االستثمارات ملخاطر ا م وكفاءا   ألداء.يوجد ضمان على أداء مصدرين أو مدراء تلك االستثمارات أو قدرا
العائد واألسعار والسياسات مل عدم اليقني املتعلقة بالطقس و ينطوي على االستثمار الزراعي عدد من املخاطر املرتبطة بعوا: مخاطر االستثمار الزراعي

ؤكدة للمحاصيل واملاشية. وميكن أن احلكومية واألسواق العاملية، واليت قد تتسبب تقلب يف الرحبية. وتنشأ خماطر اإلنتاج من عمليات النمو الطبيعي غري امل
اليقني اليت تكتنف  تؤثر األحوال اجلوية واألمراض واآلفات وغريها من العوامل على جودة السلع املنتجة وكميتها. أما املخاطر املؤسسية فتأيت من حالة عدم

ومستويات األسعار أو مدفوعات دعم  يةمة التخلص من نفايات احليواناإلجراءات احلكومية والقوانني الضريبية واللوائح اخلاصة باالستخدام الكيميائي وأنظ
تنشأ عندما تقرتض  الدخل، وهي من األمثلة على القرارات احلكومية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على األعمال الزراعية. وهناك املخاطر املالية اليت

د الديون. ومن أنواع املخاطر املالية أيضا خماطر ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال استدعاء القروض من الشركات الزراعية األموال ويرتتب على ذلك التزام بسدا
 قبل املقرضني وتقييد وفرة القروض.

 : وتتعلقخماطر التطوير مثل:  ميكن أن تعرض االستثمارات يف البنية التحتية املستثمرين لعدد من املخاطر الرئيسية: مخاطر االستثمار في البنية التحتية
تكون حمافظ البنية التحتية بطبيعتها ذات خماطر أحداث فردية: حباالت عدم اليقني والعقبات اليت واجهت بناء املشاريع اجلديدة واملشاريع احلديثة العهد. 

وث تغيريات يف املدفوعات التعاقدية احلكومية الحتمال حدتتعرض اإليرادات من املدفوعات املنتظمة أو . خماطر اإليرادات: تركيز عال نظرا حلجم أصوهلا
 رفض العقود وتغري قوانني الضرائب وخماطر العمالت وعدم االستقرار السياسي واملخاطر االئتمانية السيادية. : باإلضافة إىل خماطرالسياسات احلكومية

وق صعودا وهبوطا. وتتميز األسواق اجليدة مبعدالت إشغال قوية ومنو ثابت يف دورات السارتباطها بتتسم أسواق العقارات ب: مخاطر االستثمار العقاري
خماطر اإلجيارات يف حني أن حاالت اهلبوط غالبا ما تؤدي إىل اخنفاض معدالت اإلشغال وثبات اإلجيارات أو حىت اخنفاضها. وهناك عدد من عوامل 

 



يف القطاع، مثل وجود طفرة يف املشاريع العمرانية اجلديدة أو تراجع الطلب نتيجة لتباطؤ السوق اليت ميكن أن تؤدي إىل اختالل عوامل العرض والطلب 
ا ترتبط أوال: أجرين،تاالقتصاد. وعلى صعيد املخاطر املرتبطة باملس واستقرارهم ودة جتديد العقود، وهذه تشري عادة إىل اجلدارة االئتمانية للمستأجرين جب فإ

ا على العقار ذي العالقة.خاطر مب اً:ثاني وأعدادهم.  التمديد اليت تشري إىل املدة املتبقية من عقود اإلجيار يف العقار وتأثريا

إن أدوات متويل التجارة عادة ما تكون صعبة التسييل وتتطلب آفاقا زمنية لالستثمار أطول منها يف االستثمارات : مخاطر االستثمار في تمويل التجارة
بدئيا ليس هلا أسعار يومية منتظمة يف السوق وتستند أسعارها على تقييمات دورية قد تعكس مستوى ملخاطر التقلب أقل مما األخرى. وهذه األدوات م

عناية الواقع. وعالوة على ذلك، فإن خماطر املنشئ هي األبرز حيث أن هذه األدوات تنشأ من قبل منشئي تعامالت ومدراء خارجيني، وألن دراسة ال
م األساسية الواج بة والنافية للجهالة تكون قد أجريت على منشئي هذه املعامالت، فليس هناك أي ضمان بالنسبة ألداء هؤالء املنشئني أو قدرا

م، وبالتايل قد تكون هذه التعامالت عرضة ملخاطر األداء. لغ هي خماطر عدم تسديد الفوائد اجملدولة أو مدفوعات املبو  خاطر االئتمانمل باإلضافة وكفاءا
فقد يكون  األصلي وهو ما يؤثر على استثمار الدين. وألن قروض متويل التجارة ميكن أن تكون استثمارات ديون ملقرتضني ليسوا من "درجة االستثمار"،

كذلك هناك خطر   خطر التخلف عن السداد أكرب. فإذا مل يسدد املقرتض أحد األقساط أو قصر يف السداد، فإن هذا قد يؤثر على العائد العام للمقرض.
ليت يدفعها أسعار الفائدة وهو خطر آخر يرتبط باسرتاتيجيات التمويل هذه، حيث ستؤثر التغيريات اليت تطرأ على أسعار الفائدة على مقدار الفائدة ا

نطاقا. لكن هذا عادة ما يكون له تأثري  املقرتض يف القرض العائم (املتغري) السعر، ما يعين أن مقدار الفائدة يتحرك تبعا لتقلبات أسعار الفائدة األوسع
    ضئيل أو معدوم على القيمة األساسية للدين ذي السعر العائم.

هي خماطر تركيز االستثمار يف الشركات املتوافقة مع املعايري الشرعية لالستثمار، واليت تشمل  مخاطر االستثمارات المتوافقة مع الشريعة:
دف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار اخلاصة أيضا خماطر إمكانية التخلص   من  بعض الشركات بأسعار قد تكون غري مناسبة أحيانا 

  .بالصندوق، مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة
ملالية واالئتمانية والطلب على هي خماطر التغيري يف أداء املصدر نتيجة لتغريات يف اإلدارة، أو األوضاع ا المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

األوراق املنتجات أواخلدمات اليت يقدمها املصدر وتشمل خماطر عدم قدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته املالية، مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة 
  .املالية وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

ة عن تركز استثمارات الصندوق يف بعض شركات وقطاعات السوق والذي جيعل أداء الصندوق هي املخاطر الناجت مخاطر تركيز االستثمار:
ا الصندوق واليت قد تؤثر على أداء الصند وق عرضة للتقلبات احلادة نتيجة التغري يف األوضاع اخلاصة يف الشركات والقطاعات اليت يستثمر 

  .سلبا
وضاع السياسية والقوانني السائدة يف الدولة اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها أو هي خماطر التغيري يف األ المخاطر الجيوسياسية:

  .قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا اجملاورة، واليتيف الدول 
هي التغيريات يف البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية واليت تؤثر سلبا على قدرة مدير  المخاطر التشريعية:

 سليب علىالصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إىل اخنفاض قيمة األوراق املالية املستثمر فيها من قبل الصندوق وبالتايل يكون هلا تأثري 
  .صندوق وقيمة وحداتهأداء ال

االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط واليت قد قد تؤثر  االقتصادية كاالنكماشهي خماطر التغيري يف األوضاع  المخاطر االقتصادية:
ا، وبالتايل   يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلبا على قيمةسلبا    .األوراق املالية املستثمر 

هي املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية  الفائدة:خماطر سعر (العائد) 
  .ميكن أن تتأثر بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة

لتغطية متطلبات السيولة مما يؤدي  هي خماطر االستثمار يف أوراق مالية يصعب تسييلها بأسعار مناسبة يف بعض األوقات مخاطر السيولة:
ما إىل تأثر أداء الصندوق سلبا يف حالة البيع، ويف بعض الفرتات تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل استثمارات الصندوق. ك

استثماراته لتلبية متطلباته من  أن سيولة السوق املنخفضة قد تؤثر سلبًا على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض
   .السيولة

تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية  مخاطر تضارب المصالح:



  .قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبري على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي  :خاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوقم

  .وعدم وجود بديل مناسب غياب أحدهمإىل تأثر أداء الصندوق بشكل كبري عند استقالة أو 
عند االستثمار بعملة ختتلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار ميكن أن يؤدي االختالف يف سعر الصرف إىل اخلسائر  مخاطر العملة:

  .الصرف قد ختتلف عند االسرتداد عن أسعار الصرف وقت االشرتاك يف الصندوق
هي خماطر االستثمار يف أوراق مالية مصدرة من شركات حديثة اإلنشاء أو متثل  مخاطر االستثمار في الطروحات األولية للصكوك:

 متلك تارخيا ائتمانيا يتيح ملدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كاف. كما أن الشركات غري احلديثة واليت تطرح أوراقا قطاعات جديدة أوال
  املالية قد تكون يف مرحلة منو وتطوير ينطوي على خماطر عالية وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

دير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ املقرتضة يف الوقت احملدد ألسباب يف حال اقرتاض م مخاطر االقتراض:
خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يرتتب على هذا التأخري رسوم تأخري السداد أو أن يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما 

  .با على أسعار الوحداتقد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سل
ا إىل خماطر مماثلة  مخاطر االستثمار في صناديق أخرى: من املمكن أن تتعرض الصناديق األخرى اليت قد يستهدف الصندوق االستثمار 

  .لتلك الواردة يف هذه الفقرة "املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق" مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة
هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات اسرتداد كبرية ومتتابعة أحيانًا مما قد يتسبب يف أن يضطر  مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:

مدير الصندوق إىل تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول الصندوق واخنفاض سعر 
  .الوحدة

ا التعاقدية مع مدير الصندوق  المخاطر االئتمانية: هي املخاطر اليت تتعلق باحتمال إخفاق اجلهة أو اجلهات املتعاقد معها يف الوفاء بالتزاما
ة وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق أسواق النقد أو يف صفقات املراحب

  .مباشرة واليت تقوم بصفقات املراحبة مع أطراف أخرى، واليت يف حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة
ا أو أي  المخاطر النظامية والقانونية: ميكن أن يتعرض الصندوق إىل خماطر بسبب التغري يف القواعد التنظيمية والقانونية، والضريبية املعمول 

  .اءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوقإجر 
يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية يف إدارة عمليات الصندوق وحفظ أصوله، إال أن أنظمة املعلومات لديه قد  مخاطر التقنية:

بالرغم من االحتياطات األمنية العالية املتوفرة لديه األمر الذي قد حيد من تتعرض لعمليات اخرتاق أو فريوسات أو تعطل جزئي أو كلي 
  .إمكانية مدير الصندوق يف إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن املمكن أن يؤثر حدوث ذلك سلبا على أداء الصندوق

تغريات املناخية األخرى على أداء كافة القطاعات ومنها قد تؤثر الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات وال مخاطر الكوارث الطبيعية:
ا  ا خارجةاالقتصادية واالستثمارية ذات العالقة بأعمال الصندوق وهذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على أداء الصندوق حبسب شد عن إرادة  وأ

  .تايل على سعر وحدة الصندوقمدير الصندوق وبالتايل ستؤثر مثل هذه الكوارث على استثمارات الصندوق وأدائه وبال
إن أي تغيري خبفض التصنيف االئتماين من قبل وكاالت التصنيف االئتماين يف تصنيفات إصدار/مصدر  مخاطر خفض التصنيف االئتماني:

دات الصندوق أدوات الدخل الثابت أو الطرف النظري رمبا يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصول الصندوق وأسعار وح
  .ميكن أن تنخفض نتيجة الخنفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية اململوكة للصندوق اليت مت خفض تصنيفها االئتماين

قد حتمل بعض أدوات الدخل الثابت خيار االستدعاء والذي مينح املصدرين احلق يف استدعاء أدوات  مخاطر االستدعاء وإعادة االستثمار:
تاريخ استحقاقها وقد ينتج عن ذلك عدم حتقيق العوائد املطلوبة للصندوق واستيفاء األرباح املرتبطة بتلك األدوات وقد الدخل الثابت قبل 

  .يرتتب على ذلك عدم وجود استثمارات متاحة بنفس العوائد مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وأسعار الوحدات سلبا
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر الناجتة من االستثمار يف أدوات مالية غري مصنفة ائتمانية، واليت  مخاطر االستثمار في أدوات غير مصنفة:

ا الصندوق بناء على الدراسة والتحليل الداخلي من قبل مدير الصندوق، حيث أن ضعف مصدري هذه األدوات ماليا وائتمانيا  قد يستثمر 



   .حداتقد خيفض من قيمة صايف أصول الصندوق وأسعار الو 
ليس للصندوق أداء تارخيي سابق ميكن الرجوع إليه ألن الصندوق مؤسس حديثا، حيث سيصعب على  مخاطر سجل األداء المحدود:

  .املستثمرين ومالكي الوحدات توقع أداء الصندوق والذي قد يكون سلبيا يف بداية إطالق الصندوق
الرغم من أن الصندوق قد يستثمر يف مشتقات مالية لغرض التحوط من على  مخاطر االستثمار في مشتقات المالية لغرض التحوط:

العملة، إال أن ذلك ال يضمن قدرة مدير الصندوق على محاية أصول الصندوق من خماطر تذبذب العملة مما قد يؤدي إىل خسارة الصندوق 
  .ليةواخنفاض قيمة صايف أصوله وسعر الوحدة نتيجة عدم جدوى استثمار يف املشتقات املا

إن االستثمار يف أدوات مالية ذات تصنيف ائتماين دون  مخاطر االستثمار في أدوات مالية ذات تصنيف ائتماني دون الجودة العالية:
 اجلودة العالية ينطوي على خماطر أعلى نسبيا من االستثمار يف األدوات اليت هلا تصنيف جودة عايل، حيث أن ذلك قد يعين زيادة احتمالية

   رة املصدر على دفع التزاماته املالية، ويف حال حدوث ذلك، ستنخفض قيمة أصول الصندوق وأسعار وحداته.عدم قد
قد ال توفر الشهادات املرتبطة مبؤشر الصكوك العائد املتوقع ألن أدائها يعتمد كليا على أداء  مخاطر الشهادات المرتبطة بمؤشر الصكوك:

 قد يتذبذب أداءها حسب طول فرتة االستحقاق، كما أن هذه الشهادات قد يصعب تسييلها وقد األصول اليت متثل مؤشر الصكوك، واليت
    ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

د أو ينطوي االستثمار يف األوراق املالية املدعومة بأصول على خماطر ائتمانية وخماطر عدم السدا مخاطر األوراق المالية المدعومة بأصول:
داء خماطر السداد املبكر، باإلضافة إىل أن هذه األوراق املالية قد تكون مركزة يف فئات أصول حمدد ذات أداء سليب مما قد يؤثر سلبا على أ

   .الصندوق وأسعار وحداته

  األداء السابق للصندوق .5

  سنوات وعشر سنوات: نسبة العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس
*سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 10   

 ال ينطبق ال ينطبق 2.40 3.72 عائد الصندوق

   ال ينطبق ال ينطبق 3.15 3.49 عائد المؤشر

  

  م2016*مت إطالق الصندوق يف يونيو 

  للسنوات الماضية منذ إطالق الصندوق: للصندوق مقارنة بالمؤشر لعائد اإلجمالي السنويا

  2019  2018  2017 *2016  السنة
 3.72  1.54  1.95  1.21 الصندوق 

 3.49  3.3  2.65  1.67  المؤشر 
     م2016إطالق الصندوق يف يونيو *مت 

  

    www.alahlicapital.com تتاح تقارير الصندوق من خالل املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق

  واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل  )ب
  من صايف قيمة أصول الصندوق.  %1تبلغ  يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق يف كل يوم تقومي رسوم إدارة سنوية أتعاب اإلدارة:

بالكامل لصاحل الصندوق. إذا استثمر الصندوق يف صناديق مدارة من شركة األهلي املالية، سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها 
ختضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب اليت ينص عليها قانون ضريبة القيمة 

 



 املضافة.

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

 

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

  الصندوق وحجم العمليات املنفذة.

 

ا نظاميا وهي على الرسوم والمصاريف األخرى:  سبيل ملدير الصندوق احلق يف حتميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى مسموح 
 املثال: رسوم احلفظ، ومصاريف مراجعة احلسابات، ومصاريف جملس إدارة الصندوق املستقلني، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم

سنويا من  %1الرقابية، ورسوم تداول، باإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق. ولن يتجاوز إمجايل تلك املصاريف 
 توسط صايف قيمة أصول الصندوق خالل السنة املالية. وهي على النحو التايل:م

نقاط أساس) من قيمة أصول الصندوق حتت  3( %0.03يتقاضى أمني احلفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ رسوم الحفظ: 
 10سعودي. باإلضافة إىل  ريـال 20فقة تبلغ احلفظ حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم ثابتة عن كل ص

  عن كل صفقة ال تتم بطريقة إلكرتونية. ريـال
عن كل اجتماع يعقد  ريـال 2000يتقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 

  حبضورهم. ويتم عقد اجتماعني سنويٍا حبد أدىن. 
  سنوياً حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 32,568 أتعاب مراجع الحسابات:

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً.  ريـال 27000 أتعاب الرقابة الشرعية:
  سنويا، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 7500 رسوم هيئة السوق المالية:

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 5000 رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:
يتم حتميلها على الصندوق على أساس نسبة أصول الصندوق من حجم أصول  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:

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

  .القيمة املضافة ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل املالية األهلي إىل الصندوق سيدفعها واليت املضافة القيمة

 

 صندوق االستثمار ومستنداتهمعلومات إضافية حول   )ج
املوقع اإللكرتوين للسوق و www.alahlicapital.comعلى موقع مدير الصندوق ومستنداته يتم توفري معلومات حول الصندوق 
www.tadawul.com.sa    

 

 معلومات مدير الصندوق)    د
  كابيتال)شركة األهلي املالية (األهلي  

 ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 
  +966 92000 0232هاتف:
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 معلومات أمين الحفظ  )ه
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  ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق امللك فهد، ص.ب. 
  +966 92000 3636هاتف:

  +966112906299فاكس: 
  capital.com-www.albilad :املوقع االلكرتوين

 



  
 
 

 مذكرة المعلومات

  
األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافيصندوق    

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund  
 صندوق استثماري عام مفتوح

 
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 
 أمني احلفظ

 شركة البالد لالستثمار
 
 

 29املوافق ه 1441 ربيع األول 1م، ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ 2018 مارس 5ه، املوافق 1439مجادى الثاين  17صدرت مذكرة املعلومات بتاريخ 
  م2019أكتوبر 
 

ثمار الصادرة عن مجيع حمتويات مذكرة املعلومات اخلاصة بصندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف خاضعة ألحكام الئحة صناديق االست
 جملس هيئة السوق املالية.

 
  بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها، ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار مهين.ننصح املستثمرين 

  
 

 

 

 

 

 



 

 إشعار هام

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

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

 وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف وطرح وحداته. ال تتحمل اهليئة أي مسؤولية عن حمتويات 
عما ورد يف  مذكرة املعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج

ال تعين مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه و 
لومات، وتؤكد على أن قرار موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املع

 االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.
 

  عية املعينة مت اعتماد صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من قبل اهليئة الشر
  للصندوق.

  



  قائمة المحتويات:

 مذكرة املعلومات

  صندوق االستثمار )6

 سياسات االستثمار وممارساته  )7

 املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق )8

 معلومات عامة )9

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب )10

 التقومي والتسعري )11

 التعامل  )12

  خصائص الوحدات )13

 احملاسبة وتقدمي التقارير )14

 جملس إدارة الصندوق )15
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  مذكرة المعلومات: 
  صندوق االستثمار .1

  اسم الصندوق  أ)

  صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف. 
AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund 

  شروط واألحكام تاريخ إصدار ال ب)

 
نوفمرب  27ه املوافق 1440ربيع األول  19م، 2016أبريل  12هـ، املوافق 1437رجب  05صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

  .م2018
  تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق  ج)

  م.2016أبريل  12ه املوافق 1437رجب  5مت احلصول على موافقة اهليئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ  
  مدة الصندوق  د)

  صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف هو صندوق استثماري مفتوح غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق. 
  عملة الصندوق  هـ)

السعودي، فإن سعر الصرف املستخدم يف هذه احلالة سوف  ريـالالسعودي. ويف حالة االشرتاك بعملة أخرى غري ال ريـالعملة الصندوق هي ال 
  خيضع ألسعار الصرف السائدة يف حينها، ويتحمل مالكو الوحدات أي تقلب يف أسعار الصرف.

    سياسات االستثمار وممارساته .2
  األهداف االستثمارية للصندوق أ)

 

متعدد األصول مفتوح يهدف إىل توزيع دخل على مالكي وحداته، والنمو صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف هو صندوق استثماري 
  .يف رأس املال على املدى املتوسط والطويل، وحتقيق عائد إمجايل أعلى من أدوات الدخل الثابت العادية املتوافقة مع الشريعة

  
وراق املالية، والصناديق االستثمارية واالستثمارات يسعى مدير الصندوق لتحقيق هدفه عن طريق االستثمار يف حمفظة متعددة األصول من األ

 Supply) األخرى،  وذلك باالستثمار يف صفقات أسواق النقد، الصكوك، الشهادات املرتبطة بالصكوك، صفقات متويل التجارة وسلسلة التوريد
Chain)  املدرة للدخل، و صناديق االستثمار العقارية املتداولة و  ومتويل رأس املال العامل، واإلجارة، واالستثمارات املدعومة بأصول، والعقارات

  / أو االستثمارات األخرى حمليا و / أو عامليا
  أنواع األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق  ب)

 

  يستثمر الصندوق في أصول متعددة كما هو موضح أدناه تشمل األوراق المالية التالية:
، وحدات صناديق أسواق النقد اليت تستثمر كليا او جزئيا صفقات أسواق النقد: النقد، سبيل املثال ال احلصرأسواق النقد: يشمل ذلك على  - 

 يف صفقات أسواق النقد و/أو الصكوك
  .الشهادات املرتبطة بالصكوك، الطروحات األولية للصكوك و : تشمل الصكوك املدرجة وغري املدرجةالصكوك - 
اليت  األسهمو الوحدات مبا فيها وحدات صناديق املؤشرات املتداولة و  الشهادات ،ال للحصر سبيل املثالاالستثمارات األخرى: تشمل، على  - 

 واإلجارة، العامل، املال رأس ومتويل) Supply Chain( التوريد وسلسلة التجارة متويل : صفقات توفر عائد يرتبط بـتستثمر أو  أو 
املتداولة (ريت)  العقارية االستثمار صناديقو  استثمارات البنية التحتية،و للدخل،  املدرة والعقارات بأصول، املدعومة واالستثمارات

 .واالستثمارات الزراعية
 

  



  سياسة تركيز االستثمارات  ج)

 

  سبة مئوية من صايف أصول الصندوق:يرتاوح توزيع الصندوق حسب اجلدول التايل كن
  
  
  
  
  
  
  
  

إذا استثمر الصندوق يف صفقات أسواق النقد أو يف صكوك بشكل مباشر مصدرة من قبل حكومة أو شركة، فإن التصنيف االئتماين للمصدر أو 
/ BBB- املالية سيكون حبد أدىن حسب ما حتدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كالتايل: ستاندرد آند بورز الورقة 
من صايف قيمة أصوله يف أوراق مالية أو أطراف نظرية دون تصنيف  %20. كما ميكن أن يستثمر الصندوق حىت BBB–/ فتش  Baa3موديز 

  ن التصنيف املذكور سابقا.اجلودة أي أقل م
املركز إذا مل يتوفر تصنيف ائتماين من وكاالت التصنيف االئتماين الدولية، يصنف مدير الصندوق االستثمارات داخليا بناء على استقرار وسالمة 

  والشهادات. مار املايل للطرف النظري أو املصدر. كما جتدر اإلشارة إىل أن التصنيف االئتماين ال ينطبق على صناديق االستث

  الحد األدنى  فئة األصول
  قيمة األصول) (كنسبة مئوية من صايف

  الحد األقصى
  (كنسبة مئوية من صايف قيمة األصول)

 النقد
55% 

80% 

 %50 الصكوك

 %45 %0 االستثمارات األخرى

  أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته د)
  ملدير الصندوق احلق يف توزيع استثمارات الصندوق حمليا أو عامليا حبسب ما يراه مناسبا. 
  المعامالت واألساليب المتبعة في اتخاذ القرارات االستثمارية هـ)

يف استثمارات مقومة بعملة واحدة أو أكثر. يقوم مدير الصندوق ببناء حمفظة متنوعة   بشكل نشط يف حمفظة متعددة األصول يستثمر الصندوق 
) من 2األصول واختيار استثمارات الصندوق من صفقات أسواق النقد والصكوك واالستثمارات األخرى املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (

ويتم اختيار األدوات املالية بعد على أساس مستوى خماطر االئتمان ومستوى   (bottom-up) هذه املذكرة، بناء على التحليل من أسفل ألعلى
 .السيولة وبالتايل إنشاء حمفظة متوازنة ومتنوعة األصول مع الرتكيز على األصول املدرة للدخل

ألمريكي، والعمالت املرتبط بالدوالر األمريكي لن تزيد نسبة استثمارات الصندوق يف االستثمارات املقومة بعمالت غري الريال السعودي، الدوالر ا
  .حتوط باسرتاتيجية ارتباطها حال يف إالمن صايف قيمة أصول الصندوق  %10عن 

  يسعى مدير الصندوق لتقليل املخاطر عن طريق االستثمار مع أطراف نظرية خمتلفة، وقطاعات خمتلفة، ومناطق جغرافية متعددة.
  األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  و)

  ) يف مذكرة معلومات الصندوق.2لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار يف فئات أصول عدا اليت مت ذكرها يف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( 
  قيود االستثمار ز)

احلادية واألربعني "قيود االستثمار" من الئحة صناديق االستثمار اليت تنطبق على الصندوق، واملعايري يلتزم مدير الصندوق بالقيود الواردة يف املادة 
  الشرعية اليت حتددها اهليئة الشرعية.

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

 
استثمارية تستثمر يف صفقات أسواق النقد والصكوك واالستثمارات األخرى املذكورة أعاله على أن ميكن للصندوق االستثمار يف وحدات صناديق 

ا طرحا عاما وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى هلا متطلبات  تكون مرخصة من اهليئة على طرح وحدا
من قيمة  %60االستثمار يف اململكة . لن يتجاوز استثمار الصندوق يف الصناديق االستثمارية  تنظيم تساوي على األقل لتلك املطبقة على صناديق



  صايف أصول الصندوق وقت االستثمار .
  صالحيات االقتراض ط)

 
من صايف أصول الصندوق ولفرتة استحقاق ال تزيد عن سنة، ويستثىن من التقيد  %10حيق للصندوق احلصول على متويل إسالمي مبا ال يتجاوز 

لية ذه النسبة التمويل اإلسالمي لغرض تغطية طلبات االسرتداد. ميكن رهن أصول الصندوق لغرض التمويل مبا ال يؤدي إىل حتمل الصندوق مسؤو 
  غري حمدودة.

  نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد ي)
  من صايف قيمة أصوله. %25لن يتجاوز تعامل الصندوق مع أي طرف نظري  
   المخاطر سياسات إدارة ك)

  

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

أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع املخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته وشروط وأحكام  - 
 الصندوق. 

 متوقع من الصندوق.توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب اسرتداد  - 
خمالفة قيود  يقدم قسم إدارة املخاطر جمللس إدارة الصندوق تقارير دورية عن أداء الصندوق، مناقشاً فيه املخاطر التشغيلية وخماطر االئتمان وخماطر - 

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

  االسترشادي المؤشر ل)

 

  ال يرتبط الصندوق بأي مؤشر.
) مخسة وعشرون نقطة أساس،  للمقارنة مع أداء %0.25شهر  + ( 12) ملدة SAIBORميكن استخدام معدل اإلقراض بني البنوك السعودية (

  الصندوق. 
شهر بناًء على نسبة الفائدة للحصول على متويل بني البنوك عند اقرتاض بنك من الثىن عشر  لسايبورويتم احتسابه بناًء على جمموع نسبة العائد 

  .www.alahlicapital.comبنك آخر، وميكن للمستثمرين متابعة أدائه على املوقع االلكرتوين اخلاص مبدير الصندوق 
  المشتقات عقود م)

من صايف  %10قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية لغرض التحوط من العملة فقط بعد موافقة اهليئة الشرعية على أال يتجاوز ذلك  
  .قيمة أصوله

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

  المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .3
إن يعترب الصندوق منخفض إىل متوسط املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن زيادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق.  أ) 

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

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

  استثمروه. لعدم وجود ضمان بتكرر أداء الصندوق السابق أو أن أداء املؤشر ممثل ألداء الصندوق املتوقع. 
 ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق.  ج)



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

م وجيب على األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قاد هـ) رين قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثمارا
 على حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.

 يف قيمة تؤثر أن احملتمل من ظروف وأي الصندوق هلا املعرض الصندوق، واملخاطر يف باالستثمار املرتبطة احملتملة الرئيسية للمخاطر يلي قائمةفيما  و)
   وعائداته: الصندوق صايف أصول

 

كما هو موضح يف الفقرة الفرعية   لغرض تنويع األصول، قد يستثمر الصندوق يف فئة أصول االستثمارات األخرىمخاطر االستثمارات األخرى: 
مثل أسوق النقد والدخل -) من مذكرة املعلومات، وتعترب هذه االستثمارات عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية 2(ب) من الفقرة (
ا إىل تقييمات دورية مما يؤثر )  ال تشتمل على أسعار سوق يومية منتظمة، بل تستند تقييما1وذلك ألن هذه االستثمارات:  -الثابت واألسهم

) تكون يف األغلب ذات سيولة منخفضة وذلك بسبب عدم وجود سوق ثانوي نشط هلا، مما قد يؤثر 2على إمكانية تقدير خماطر التذبذب بدقة؛ 
دف إعادة التوا زن إىل استثمارات الصندوق على قدرة مدير الصندوق من التخلص من تلك االستثمارات يف إطار زمين معني لتوفري السيولة أو 

) يقوم مدير الصندوق بإجراءات نفي اجلهالة ولكن ال يوجد ضمان على أداء مصدرين أو مدراء 3لالستفادة من التغريات الديناميكية يف السوق؛ 
م وبالتايل قد ختضع االستثمارات ملخاطر األداء. م وكفاءا   تلك االستثمارات أو قدرا

العائد واألسعار والسياسات احلكومية مل عدم اليقني املتعلقة بالطقس و ينطوي على االستثمار الزراعي عدد من املخاطر املرتبطة بعوا: عيمخاطر االستثمار الزرا
ن أن تؤثر األحوال وميك واألسواق العاملية، واليت قد تتسبب تقلب يف الرحبية. وتنشأ خماطر اإلنتاج من عمليات النمو الطبيعي غري املؤكدة للمحاصيل واملاشية.

تكتنف اإلجراءات احلكومية اجلوية واألمراض واآلفات وغريها من العوامل على جودة السلع املنتجة وكميتها. أما املخاطر املؤسسية فتأيت من حالة عدم اليقني اليت 
ومستويات األسعار أو مدفوعات دعم الدخل، وهي من األمثلة  ةيوالقوانني الضريبية واللوائح اخلاصة باالستخدام الكيميائي وأنظمة التخلص من نفايات احليوان

كات الزراعية األموال ويرتتب على القرارات احلكومية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على األعمال الزراعية. وهناك املخاطر املالية اليت تنشأ عندما تقرتض الشر 
 املالية أيضا خماطر ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال استدعاء القروض من قبل املقرضني وتقييد وفرة القروض.على ذلك التزام بسداد الديون. ومن أنواع املخاطر 

حباالت  : وتتعلقخماطر التطوير مثل:  ميكن أن تعرض االستثمارات يف البنية التحتية املستثمرين لعدد من املخاطر الرئيسية: مخاطر االستثمار في البنية التحتية
تكون حمافظ البنية التحتية بطبيعتها ذات تركيز عال نظرا خماطر أحداث فردية: ني والعقبات اليت واجهت بناء املشاريع اجلديدة واملشاريع احلديثة العهد. عدم اليق

: تغيريات يف السياسات احلكوميةوث تتعرض اإليرادات من املدفوعات املنتظمة أو املدفوعات التعاقدية احلكومية الحتمال حد. خماطر اإليرادات: حلجم أصوهلا
 رفض العقود وتغري قوانني الضرائب وخماطر العمالت وعدم االستقرار السياسي واملخاطر االئتمانية السيادية. باإلضافة إىل خماطر

دالت إشغال قوية ومنو ثابت يف دورات السوق صعودا وهبوطا. وتتميز األسواق اجليدة مبعارتباطها بتتسم أسواق العقارات ب: مخاطر االستثمار العقاري
خماطر السوق اليت اإلجيارات يف حني أن حاالت اهلبوط غالبا ما تؤدي إىل اخنفاض معدالت اإلشغال وثبات اإلجيارات أو حىت اخنفاضها. وهناك عدد من عوامل 

انية اجلديدة أو تراجع الطلب نتيجة لتباطؤ االقتصاد. وعلى ميكن أن تؤدي إىل اختالل عوامل العرض والطلب يف القطاع، مثل وجود طفرة يف املشاريع العمر 
ا ترتبط أوال: أجرين،تصعيد املخاطر املرتبطة باملس  اً:ثاني واستقرارهم وأعدادهم.ودة جتديد العقود، وهذه تشري عادة إىل اجلدارة االئتمانية للمستأجرين جب فإ

ا على العقار ذي العالقة.خاطر التمديد اليت تشري إىل املدة املتبقية من مب  عقود اإلجيار يف العقار وتأثريا
إن أدوات متويل التجارة عادة ما تكون صعبة التسييل وتتطلب آفاقا زمنية لالستثمار أطول منها يف االستثمارات األخرى. : مخاطر االستثمار في تمويل التجارة

ق وتستند أسعارها على تقييمات دورية قد تعكس مستوى ملخاطر التقلب أقل مما الواقع. وعالوة على وهذه األدوات مبدئيا ليس هلا أسعار يومية منتظمة يف السو 
جبة والنافية للجهالة ذلك، فإن خماطر املنشئ هي األبرز حيث أن هذه األدوات تنشأ من قبل منشئي تعامالت ومدراء خارجيني، وألن دراسة العناية األساسية الوا

م، وبالتايل قد تكون هذه التعامالت تكون قد أجريت على من م وكفاءا شئي هذه املعامالت، فليس هناك أي ضمان بالنسبة ألداء هؤالء املنشئني أو قدرا
وألن  هي خماطر عدم تسديد الفوائد اجملدولة أو مدفوعات املبلغ األصلي وهو ما يؤثر على استثمار الدين.و  خاطر االئتمانمل باإلضافة عرضة ملخاطر األداء.

 يسدد املقرتض قروض متويل التجارة ميكن أن تكون استثمارات ديون ملقرتضني ليسوا من "درجة االستثمار"، فقد يكون خطر التخلف عن السداد أكرب. فإذا مل
يرتبط باسرتاتيجيات التمويل  أحد األقساط أو قصر يف السداد، فإن هذا قد يؤثر على العائد العام للمقرض. كذلك هناك خطر أسعار الفائدة وهو خطر آخر

ا يعين أن مقدار الفائدة هذه، حيث ستؤثر التغيريات اليت تطرأ على أسعار الفائدة على مقدار الفائدة اليت يدفعها املقرتض يف القرض العائم (املتغري) السعر، م
  يل أو معدوم على القيمة األساسية للدين ذي السعر العائم.يتحرك تبعا لتقلبات أسعار الفائدة األوسع نطاقا. لكن هذا عادة ما يكون له تأثري ضئ



هي خماطر تركيز االستثمار يف الشركات املتوافقة مع املعايري الشرعية لالستثمار، واليت تشمل أيضا  مخاطر االستثمارات المتوافقة مع الشريعة:
دف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار اخلاصة بالصندوق، خماطر إمكانية التخلص   من بعض الشركات بأسعار قد تكون غري مناسبة أحيا نا 

  .مما يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة
هي خماطر التغيري يف أداء املصدر نتيجة لتغريات يف اإلدارة، أو األوضاع املالية واالئتمانية والطلب على املنتجات  المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

ملالية وبالتايل أواخلدمات اليت يقدمها املصدر وتشمل خماطر عدم قدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته املالية، مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة األوراق ا
  .تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا

ت وقطاعات السوق والذي جيعل أداء الصندوق عرضة هي املخاطر الناجتة عن تركز استثمارات الصندوق يف بعض شركا مخاطر تركيز االستثمار:
ا الصندوق واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سل   .باللتقلبات احلادة نتيجة التغري يف األوضاع اخلاصة يف الشركات والقطاعات اليت يستثمر 

ولة اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها أو يف هي خماطر التغيري يف األوضاع السياسية والقوانني السائدة يف الد المخاطر الجيوسياسية:
  .واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلبا الدول اجملاورة،

هي التغيريات يف البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية واليت تؤثر سلبا على قدرة مدير  المخاطر التشريعية:
على أداء  رة الصندوق أو قد تؤدي إىل اخنفاض قيمة األوراق املالية املستثمر فيها من قبل الصندوق وبالتايل يكون هلا تأثري سليبالصندوق على إدا

  .الصندوق وقيمة وحداته
قد قد تؤثر سلبا  هي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصادية  كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط واليت المخاطر االقتصادية:

ا، وبالتايل   يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلبا   .على  قيمة األوراق املالية املستثمر 
هي املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية  مخاطر سعر (العائد) الفائدة:

  .تتأثر بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدةميكن أن 
هي خماطر االستثمار يف أوراق مالية يصعب تسييلها بأسعار مناسبة يف بعض األوقات لتغطية متطلبات السيولة مما يؤدي إىل تأثر  مخاطر السيولة:

صعوبة تسييل استثمارات الصندوق. كما أن سيولة أداء الصندوق سلبا يف حالة البيع، ويف بعض الفرتات تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من 
   .السوق املنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة

ر مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرا مخاطر تضارب المصالح:
  .تؤثر على قرارات مدير الصندوق يف اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق

عتمد أداء الصندوق بشكل كبري على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق، مما يؤدي إىل ي مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
  .ء الصندوق بشكل كبري عند استقالة أو غياب  أحدهم وعدم وجود بديل مناسبتأثر أدا

ميكن أن يؤدي االختالف يف سعر الصرف إىل اخلسائر عند االستثمار بعملة ختتلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار الصرف  مخاطر العملة:
  .قد ختتلف عند االسرتداد عن أسعار الصرف وقت االشرتاك يف الصندوق

هي خماطر االستثمار يف أوراق مالية مصدرة من شركات حديثة اإلنشاء أو متثل قطاعات  خاطر االستثمار في الطروحات األولية للصكوك:م
تكون ملالية قد جديدة أوال متلك تارخيا ائتمانيا يتيح ملدير الصندوق تقييم أداء الشركة بشكل كاف. كما أن الشركات غري احلديثة واليت تطرح أوراقا ا

  يف مرحلة منو وتطوير ينطوي على خماطر عالية وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
يف حال اقرتاض مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ املقرتضة يف الوقت احملدد ألسباب  مخاطر االقتراض:

د يرتتب على هذا التأخري رسوم تأخري السداد أو أن يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما ق
  .على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات

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

هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات اسرتداد كبرية ومتتابعة أحيانًا مما قد يتسبب يف أن يضطر مدير  مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:



  .الصندوق إىل تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول الصندوق واخنفاض سعر الوحدة
ا التعاقدية مع مدير الصندوق وفقا هي املخاطر اليت تت المخاطر االئتمانية: علق باحتمال إخفاق اجلهة أو اجلهات املتعاقد معها يف الوفاء بالتزاما

ة واليت للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق أسواق النقد أو يف صفقات املراحبة مباشر 
  .ع أطراف أخرى، واليت يف حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدةتقوم بصفقات املراحبة م

ا أو أي  المخاطر النظامية والقانونية: ميكن أن يتعرض الصندوق إىل خماطر بسبب التغري يف القواعد التنظيمية والقانونية، والضريبية املعمول 
  .والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوقإجراءات حكومية تتعلق باستثمارات الصندوق، 

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

  .الصندوق يف إدارة استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن املمكن أن يؤثر حدوث ذلك سلبا على أداء الصندوق
لقطاعات ومنها قد تؤثر الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات والتغريات املناخية األخرى على أداء كافة ا مخاطر الكوارث الطبيعية:

ا خارجة عن إراد ا وأ ة مدير االقتصادية واالستثمارية ذات العالقة بأعمال الصندوق وهذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على أداء الصندوق حبسب شد
  .الصندوق وبالتايل ستؤثر مثل هذه الكوارث على استثمارات الصندوق وأدائه وبالتايل على سعر وحدة الصندوق

إن أي تغيري خبفض التصنيف االئتماين من قبل وكاالت التصنيف االئتماين يف تصنيفات إصدار/مصدر أدوات  لتصنيف االئتماني:مخاطر خفض ا
الدخل الثابت أو الطرف النظري رمبا يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصول الصندوق وأسعار وحدات الصندوق ميكن أن 

  .ض قيمة تلك األدوات االستثمارية اململوكة للصندوق اليت مت خفض تصنيفها االئتماينتنخفض نتيجة الخنفا
قد حتمل بعض أدوات الدخل الثابت خيار االستدعاء والذي مينح املصدرين احلق يف استدعاء أدوات  مخاطر االستدعاء وإعادة االستثمار:

قيق العوائد املطلوبة للصندوق واستيفاء األرباح املرتبطة بتلك األدوات وقد يرتتب الدخل الثابت قبل تاريخ استحقاقها وقد ينتج عن ذلك عدم حت
  .على ذلك عدم وجود استثمارات متاحة بنفس العوائد مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وأسعار الوحدات سلبا

ستثمار يف أدوات مالية غري مصنفة ائتمانية، واليت قد يتحمل مالكو الوحدات املخاطر الناجتة من اال مخاطر االستثمار في أدوات غير مصنفة:
ا الصندوق بناء على الدراسة والتحليل الداخلي من قبل مدير الصندوق، حيث أن ضعف مصدري هذه األدوات ماليا وائتمانيا قد خيف ض يستثمر 

   .من قيمة صايف أصول الصندوق وأسعار الوحدات
دوق أداء تارخيي سابق ميكن الرجوع إليه ألن الصندوق مؤسس حديثا، حيث سيصعب على ليس للصن مخاطر سجل األداء المحدود:

   .املستثمرين ومالكي الوحدات توقع أداء الصندوق والذي قد يكون سلبيا يف بداية إطالق الصندوق
مالية لغرض التحوط من العملة، إال على الرغم من أن الصندوق قد يستثمر يف مشتقات  مخاطر االستثمار في مشتقات المالية لغرض التحوط:

أن ذلك ال يضمن قدرة مدير الصندوق على محاية أصول الصندوق من خماطر تذبذب العملة مما قد يؤدي إىل خسارة الصندوق واخنفاض قيمة 
  .صايف أصوله وسعر الوحدة نتيجة عدم جدوى استثمار يف املشتقات املالية

إن االستثمار يف أدوات مالية ذات تصنيف ائتماين دون اجلودة  تصنيف ائتماني دون الجودة العالية:مخاطر االستثمار في أدوات مالية ذات 
رة العالية ينطوي على خماطر أعلى نسبيا من االستثمار يف األدوات اليت هلا تصنيف جودة عايل، حيث أن ذلك قد يعين زيادة احتمالية عدم قد

   حال حدوث ذلك، ستنخفض قيمة أصول الصندوق وأسعار وحداته. املصدر على دفع التزاماته املالية، ويف
قد ال توفر الشهادات املرتبطة مبؤشر الصكوك العائد املتوقع ألن أدائها يعتمد كليا على أداء  مخاطر الشهادات المرتبطة بمؤشر الصكوك:

ق، كما أن هذه الشهادات قد يصعب تسييلها وقد ينعكس األصول اليت متثل مؤشر الصكوك، واليت قد يتذبذب أداءها حسب طول فرتة االستحقا
    ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

ينطوي االستثمار يف األوراق املالية املدعومة بأصول على خماطر ائتمانية وخماطر عدم السداد أو خماطر  مخاطر األوراق المالية المدعومة بأصول:
ن هذه األوراق املالية قد تكون مركزة يف فئات أصول حمدد ذات أداء سليب مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق السداد املبكر، باإلضافة إىل أ

  .وأسعار وحداته



 
   

  معلومات عامة .4
  الفئة المستهدفة لالستثمار أ)

  والطويل.حتقيق العوائد والنمو يف رأس املال على املدى املتوسط يستهدف الصندوق املستثمرين الراغبني يف  
  األرباح توزيع سياسة ب)

 

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

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

من  األرباح لكل مستثمر بإيداعها يف حساب املستثمر االستثماري لدى األهلي املالية. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن الصندوق
ا. بعد اكتمال توزيع أي أرباح على مالكي الوحدات يف التاريخ احملدد بسبب عدم إقرار أو تأخري أو قلة  التوزيعات من قبل الشركات املستثمر 

  اشرتاك مالك الوحدات يف الصندوق.
  األداء السابق للصندوق  ج)

  
 

  نسبة العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات وعشر سنوات: - 
سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 10   

 ال ينطبق ال ينطبق 2.40 3.72 عائد الصندوق
 ال ينطبق ال ينطبق 3.15 3.49 عائد المؤشر

 
 :منذ بدء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر للصندوقنسبة العائد اإلجمالي  - 

  2019  2018  2017 *2016  السنة
 3.72  1.54  1.95  1.21 الصندوق 

 3.49  3.3  2.65  1.67  المؤشر 
      م2016مت إطالق الصندوق يف يونيو 

  www.alahlicapital.comتتاح تقارير الصندوق من خالل املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق  - 
  حقوق مالكي الوحدات د)

 

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

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

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



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

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

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

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

  السعودية ذات العالقة.
  الوحدات مالكي مسؤوليات هـ)

 

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

االت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي أو أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق باستثناء تلك احل
 التقصري؛

 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق؛ - 
انات االتصال األخرى الصحيحة، فبموجب هذا يف حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبي - 

يوافق مالكو الوحدات على جتنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة 
تتعلق باالستثمارات أو تلك  بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشوفات احلساب واإلشعارات أو أية معلومات أخرى

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

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

  إنهاء الصندوق و)

 

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

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

اء الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  يوما من التاريخ املزمع إ
 املعلومات.

دات املسجلني يف سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية على مالكي الوح - 
 تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات.

  يعلن مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين وموقع تداول عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته. - 
  الصندوق.يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة بأصول  ز)



  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 صندوق أصول من المدفوعات أنواع أ)

  
  من صايف قيمة أصول الصندوق.  %1تبلغ  يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق يف كل يوم تقومي رسوم إدارة سنوية أتعاب اإلدارة:

ختضع دة دفعها بالكامل لصاحل الصندوق. سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة أو إعاإذا استثمر الصندوق يف صناديق مدارة من شركة األهلي املالية، 
  رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب اليت ينص عليها قانون ضريبة القيمة املضافة.

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

 
تدفع مصاريف التعامل أو أية رسوم نظامية أخرى من قبل الصندوق مباشرة مبستويات حتددها األنظمة أو مصاريف ورسوم التعامل (الوساطة): 

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

 

ا نظاميا وهي على الرسوم والمصاريف األخرى:  سبيل املثال: ملدير الصندوق احلق يف حتميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى مسموح 
ة، رسوم احلفظ، ومصاريف مراجعة احلسابات، ومصاريف جملس إدارة الصندوق املستقلني، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابي

سنويا من متوسط صايف قيمة  %1ورسوم تداول، باإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق. ولن يتجاوز إمجايل تلك املصاريف 
 أصول الصندوق خالل السنة املالية. وهي على النحو التايل:

نقاط أساس) من قيمة أصول الصندوق حتت احلفظ  3( %0.03يتقاضى أمني احلفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ رسوم الحفظ: 
عن كل  ريـال 10سعودي. باإلضافة إىل  ريـال 20بتة عن كل صفقة تبلغ حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم ثا

  صفقة ال تتم بطريقة إلكرتونية.
عن كل اجتماع يعقد حبضورهم. ويتم  ريـال 2000يتقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 

  عقد اجتماعني سنويٍا حبد أدىن. 
  سنوياً حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 32,568 ع الحسابات:أتعاب مراج

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً.  ريـال 27000 أتعاب الرقابة الشرعية:
  سنويا، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 7500 رسوم هيئة السوق المالية:

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 5000 رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:
يتم حتميلها على الصندوق على أساس نسبة أصول الصندوق من حجم أصول  مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:

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

   .القيمة املضافة ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل املالية األهلي إىل الصندوق سيدفعها واليت املضافة
  

 والعموالت واألتعاب، الخدمات مقابل حساب كيفية مع والمصاريف السنوية الخاصة بالصندوق، الرسوم جميع يوضح التاليالجدول  ب)
  الصندوق قبل من ووقت دفعها

 نوع الرسم النسبة/ المبلغ المفروض طريقة الحساب تكرار دفع الرسم 

 ختصم بشكل شهري
كل يوم تقومي من صايف أصول 

 اإلدارةأتعاب  %1 الصندوق



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

  مصاريف ورسوم التعامل (الوساطة)  حبسب تداول أصول الصندوق وحجم العمليات

  الرسوم والمصاريف األخرى*

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
  الصندوق

  رسوم الحفظ  0.03%

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
  أتعاب مراجع الحسابات  32,568  الصندوق

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
  2000  الصندوق

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 
 الصندوق المستقلين

  (بواقع اجتماعني كحد أدىن)

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
  أتعاب خدمات الرقابة الشرعية  27000  الصندوق

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
رسوم هيئة السوق المالية   7500  الصندوق

  السنوية

حتسب كل يوم تقومي من أصول   ختصم بشكل شهري
رسوم نشر معلومات الصندوق   5000  الصندوق

  على موقع تداول

  ختصم بشكل شهري
من قيمة حتسب بشكل يومي 

األصول حتت اإلدارة جلميع 
  الصناديق العامة

مصاريف معالجة البيانات   تقدر وتراجع بشكل ربع سنوي
 والعمليات الخاصة بالصندوق 

سنويًا من متوسط قيمة أصول الصندوق، ويقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف اليت مت  %1*لن تزيد املصاريف األخرى جمتمعة عن 
  حتميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي (كل ثالث أشهر).

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

   الصفقات مقابل ج)

 
 ) من مبلغ االسرتداد الكلي أو اجلزئي.%3يتم فرض رسوم اسرتداد مبكر بنسبة ( - 
 ) يوما من شرائها.90تُفرض رسوم االسرتداد املبكر على أي مالك وحدات يطلب اسرتداد وحداته خالل ( - 
  املسرتدة على أساس الوحدات املشرتاة أوالً ُتسرتد أوًال.تدفع رسوم االسرتداد املبكر مقابل الوحدات  - 

   العمولة الخاصة  د)

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

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

  :ريـال) آالف 10اجلدول التايل يوضح استثمارا افرتاضيا ملالك الوحدات بافرتاض أن قيمة استثمار مالك الوحدات عشرة (
  ريـالالمبلغ التقديري بال الوصف 



 10,000 اشرتاك مالك الوحدات االفرتاضي
 100 ) %1الرسوم واملصاريف األخرى (

  0  مصاريف التعامل
 99 )%1رسوم اإلدارة (

  9.95  من الرسوم واملصاريف) %5ضريبة القيمة املضافة (
   9,791.05 صايف قيمة وحدات املستثمر

  التقويم والتسعير .6
  تقويم أصول الصندوق  أ)

 

يوم التقومي مضافا إليها األرباح املستحقة، يتم احتساب إمجايل قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األوراق املالية اليت ميلكها الصندوق يف 
ضية إىل ويف حال االستثمار يف أدوات مالية غري مدرجة أو يف سوق غري منظمة فيحسب مبلغ االستثمار مضافًا إليه األرباح املستحقة للفرتة املنق

ا يف الطروحات األو  لية خالل فرتة االكتتاب بناء على سعر االكتتاب.أما عند تاريخ التقومي، وسيتم تقومي األوراق املالية اليت متت املشاركة 
  االستثمار يف صناديق استثمارية أخرى فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل تلك الصناديق.

  عدد نقاط التقويم وتكرارها ب)

املتوفرة يف ذلك اليوم، مامل تكن األسواق مغلقة، ويف  األوراق املاليةيتم تقومي أصول الصندوق يف كل يوم عمل يف اململكة على أساس آخر أسعار  
  مثل هذه احلالة يتم التقومي يف يوم التقومي التايل.

  اإلجراءات في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ ج)

 

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

) من الئحة صناديق 71املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة (
 االستثمار.

) من الئحة 72تقومي والتسعري (إن وجدت) هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة (يقوم مدير الصندوق بتقدمي ملخصا جبميع أخطاء ال - 
  صناديق االستثمار.

  حساب سعر الوحدة د)

 
واحد. ويتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم إمجايل قيمة اصول الصندوق زائدا مجيع الدخل مبا يف  سعودي ريـالالقيمة اإلمسية لوحدة الصندوق هي 

ى إمجايل ذلك الدخل املستحق واالرباح املوزعة اليت يعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصا االلتزامات واألتعاب اإلدارية وأية مصروفات مستحقة، عل
  عدد الوحدات القائمة يف ذلك الوقت.

  نشر سعر الوحدة  ـ)ه

 www.alahlicapital.comسوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة يف اليوم التايل ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالشركة  
  www.tadawul.com.sa وموقع تداول

  التعامل .7
  تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة    )أ

  م.2016مايو  15هـ املوافق 1437شعبان  8بدأ الصندوق يف قبول طلبات االشرتاك خالل فرتة الطرح األويل لوحدات الصندوق بتاريخ  



  تقديم طلبات االشتراك واالسترداد   )ب

 

السعودي جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا يف يوم التعامل لكي تبدأ  ريـالكل االشرتاكات اليت تتم بال  تقديم طلبات االشتراك:
صادف يوم  املشاركة يف الصندوق يف نفس يوم التعامل الذي مت االشرتاك فيه، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أو إذا

املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف يوم التعامل التعامل 
  التايل.

طريق جيوز االسرتداد يف أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسرتداد أو توقيع النموذج اخلاص باالسرتداد عن  تقديم طلبات االسترداد: 
يف يوم العمل باململكة السابق ليوم التعامل، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة  الفروع أو القنوات البديلة قبل أوعند الساعة الثانية عشرة ظهرا

ص هلم يف اململكة العربية الثانية عشرة ظهرا يف يوم العمل باململكة أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخ
  السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسرتداد يف يوم التعامل التايل.

  إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل ج)

 

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

ني)، وجيب العميل. وجيب على املستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غري منتهي الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية (للسعوديني) أو اإلقامة (للمقيم
أن يقدم املستثمر ذو الشخصية االعتبارية (الشركات واملؤسسات) خطابا خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري للشركة 

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

براز بطاقة وتسليم منوذج االسرتداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة (االنرتنت واهلاتف). جيب أن يقوم املستثمر بإ
رغبته باالسرتداد عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب  اهلوية الوطنية أو اإلقامة غري منتهية الصالحية وذلك يف حال

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

  .أي مسؤولية على مدير الصندوق، وبالتايل على املستثمر تقدمي طلب اسرتداد جديد ليتم تنفيذه يف يوم التقومي الالحق
ق شركة األهلي املالية مبثابة عملية واحدة ترتكب من جزئني تعترب عملية التحويل بني صندوقني من صنادي إجراءات التحويل بين صندوقين: 

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

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

 سعودي ريـال 200احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق: 
  سعودي ريـال 5000احلد األدىن لالشرتاك: 

  سعودي ريـال 2000احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 
  سعودي ريـال 2000احلد األدىن لالسرتداد: 

  المدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:
لنقطة التقومي (يوم التعامل) تتاح مبالغ االسرتداد للمستثمر حبد أقصى قبل إقفال العمل يف يوم العمل (باململكة والواليات املتحدة) الرابع التايل 

  الذي يتم فيه حتديد سعر االسرتداد.
  سجل مالكي الوحدات  د)

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



  الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه.مع هذا السجل مبنتهى السرية. ميثل سجل مالكي 
  ال يوجد حد أدنى لتشغيل الصندوق، ويخضع الحد األدنى لحجم أصول الصندوق إلى الئحة صناديق االستثمار وتعليمات الهيئة. ه)
  سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ريـالماليين  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  و)

 

يفاؤه من صايف يتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلب است
ءات سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجرا ريـال) ماليني 10قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة (

  التالية:
ذا احلدث، -   إبالغ جملس إدارة الصندوق 
 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر، - 
اء املذكورة يف الفقرة الفرعية -  اء الصندوق وفقًا إلجراءات اإل (ه)  يف حال انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإ

 من مذكرة املعلومات.) 15من الفقرة (
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حىت 2017فرباير  01هـ، املوافق 1438مجادى األول  04علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 

  م.2018ديسمرب  31تاريخ 
  تالحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاال   )ج

 

اق اليت جيوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل يف حال مت تعليق التعامل يف السوق أو أحد األسو 
الصندوق أو إذا بلغ إمجايل يستثمر فيها الصندوق جزء كبري من أصوله أو يف احلاالت اليت يصعب فيها تقومي أو بيع األوراق املالية اليت يستثمر فيها 

أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات  %10نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات يف أي يوم تعامل 
صة ممكنة ت يف أقرب فر االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل مالكي الوحدا

  عمليا متصرفا حبسن نية.
  يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

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

ا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.  أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أ
  لتعامل في وحدات الصندوق:اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق ا

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملربرة مع مراعاة مصاحل مالكي الوحدات. - 
 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع جملس إدارة الصندوق وأمني احلفظ حول ذلك بصورة منتظمة. - 
الطريقة نفسها املستخدمة يف اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملدير إشعار اهليئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق ب - 

 الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
  رفض طلبات االشتراك

و/أو األنظمة  ملدير الصندوق احلق املطلق يف رفض أي طلب اشرتاك ويشمل ذلك احلاالت اليت تؤدي إىل خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق املالية
أو أكثر  %10السارية على الصندوق مبا يف ذلك شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. ويف حال جتاوز إمجايل االسرتدادات من  الصندوق 
س تناسيب حسب من إمجايل قيمة أصوله، فإنه حيق ملدير الصندوق تأجيل االسرتداد إىل يوم التعامل التايل وسيكون االسرتداد بعد ذلك على أسا

داد أو األولوية وعلى املستثمر أن يدرك أنه يف حالة حدوث صعوبات يف األسواق املالية جتعل من املتعسر أو املستحيل بيع أصول الصندوق أو اسرت 
لصندوق مناسباً مع مراعاة تقييم وحدات الصندوق فإن طلبات االشرتاك واالسرتداد قد يتم تعليقها مؤقتاَ، للمدة الضرورية فقط، حسبما يراه مدير ا

  مصلحة مالكي الوحدات على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء مع جملس إدارة الصندوق.



 
  االسترداد من قبل مدير الصندوق

إذا رأى أن هذا  حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اسرتداد الوحدات اليت مت بيعها ألي مستثمر كليًا أو جزئيًا مع إرسال إشعار للمستثمر فيما بعد
ا و/أو شروط وأحكام الصندوق و/أو   مذكرة املعلوماتاالشرتاك ميكن أن ينتج عنه خمالفة أنظمة هيئة السوق املالية و/أو أية أنظمة أخرى معمول 

 .بدون حتمل املدير ألية مسؤولية
  إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل ح)

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

  خصائص الوحدات .8
  يف احلقوق والواجبات.سيكون هناك نوع واحد من الوحدات يف الصندوق متساوية  

  المحاسبة وتقديم التقارير .9
  المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية أ)

 

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

) 5ات امللحق رقم (يعد مدير الصندوق التقارير السنوية مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطلب - 
ستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز من الئحة صناديق اال

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

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

اية السنة املالي30صفقاته يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ( ة، وحيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل مقابل ) يوما من 
ود اخلدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إىل خمالفات قي

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

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

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

 القوائم المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية.يقر مدير الصندوق بتوفير  ج)
  يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصندوق. د)

  مجلس إدارة الصندوق .10
  أعضاء مجلس إدارة الصندوق أ)

 

املالية ومتتد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء تبدأ مدة عضوية اجمللس من تاريخ موافقة هيئة السوق 
  التالية أمسائهم:

 نايف بن مسند املسند (رئيس جملس إدارة الصندوق)
  لويد كورا (عضو غري مستقل)



 بسمة بنت مزيد التوجيري (عضو مستقل)
  عبدالعزيز بن صاحل أبا اخليل (عضو مستقل)

  أعضاء مجلس إدارة الصندوق مؤهالت ب)

 

  نايف بن مسند المسند (رئيس مجلس إدارة الصندوق)
دية، هيئة يشغل حاليا منصب رئيس إدارة الثروات يف األهلي املالية. وقبل انضمامه إىل األهلي املالية، شغل عدة مناصب يف باركليز العربية السعو 

كما شارك يف عددا من برامج املدراء التنفيذيني جبامعة وارتون للمدراء التنفيذيني يف بنسلفانيا  (EY) السوق املالية السعودية، وارنست آند يونغ
حاصل على درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة كالرك بالواليات املتحدة األمريكية ودرجة  (MIT) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

هد للبرتول واملعادن، كما اجتاز نايف اختبار احملاسبة العامة للمحاسبني القانونني واملعتمد يف الواليات البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك ف
   (CPA).املتحدة

  لويد كورا (عضو غير مستقل)
يف البنك اإلفريقي م. وعمل قبل ذلك 2015رئيس إدارة املخاطر ومت تعيينه مبنصب نائب رئيس إدارة خماطر السوق بشركة األهلي املالية يف فرباير 

 13كثر من للتنمية بوظيفة مسؤول إدارة املخاطر املالية، حيث توىل مهام وإدارة خماطر الغري والسوق واالستثمار واملوجودات واملطلوبات، ولديه أ
يف بنك اخلري، البحرين، ورئيس إدارة منها يف أدوار عليا يف إدارة املخاطر يف املنطقة، ومنها رئيس إدارة املخاطر  9سنة من اخلربة املصرفية أمضى 

)، مدير خماطر CFAحيمل لويد شهادات حملل مايل معتمد ( .املخاطر يف بنك البحرين والشرق األوسط، ومسؤول إدارة املخاطر يف بنك الرياض
حملل استثمارات بديلة معتمد، (الواليات املتحدة )، زمالة الرابطة العاملية حملرتيف إدارة املخاطر (الواليات املتحدة األمريكية)، FRMمالية معتمد (

  ) (اململكة املتحدة).CIMAاألمريكية)، وزميل حماسب إداري معتمد من معهد احملاسبني اإلداريني القانونيني (
 بسمة بنت مزيد التويجري (عضو مستقل)

معة امللك سعود ألكثر من عشرين عاماً، قامت خالهلا بتدريس عملت األستاذة بسمة كعضو هيئة تدريس يف قسم املالية بكلية إدارة األعمال، جبا
اصب القيادية العديد من املواد يف مالية الشركات، االستثمار، إدارة احملافظ االستثمارية واألسواق املالية. إضافة إىل ذلك، تقلدت العديد من املن

وإعداد الدراسات الذاتية لالعتماد األكادميي. حصلت على ماجستري املالية من  األكادميية واإلدارية، وشاركت يف وضع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
ث جامعة امللك سعود وبكالوريوس االدارة من جامعة امللك سعود مشاركة مع جامعيت كولورادو وجامعة هارتفورد األمريكيتني. لديها عدة أحبا

  منشورة يف جمال حوكمة الشركات واألسواق املالية.
 بن صالح أبا الخيل (عضو مستقل) عبدالعزيز

قبل مدير املراجعة الداخلية يف شركة التصنيع الوطنية، باإلضافة إىل كونه عضو مستقل يف جلنة املراجعة اخلاصة بشركة امسنت العربية. عمل ك  عمل
على مؤسسات السوق املالية، كما عمل يف  ذلك يف هيئة السوق املالية متقلدًا عدة مناصب إدارية يف إدارة اإلفصاح املستمر، وإدارة اإلشراف

ة مثل هيئة صندوق التنمية الصناعية والشركة العربية لالستثمارات البرتولية. التحق املهندس عبد العزيز يف برامج متخصصة يف مؤسسات عاملية مرموق
اتن. لديه أك عامًا من اخلربة يف املؤسسات واألسواق املالية،  20ثر من األوراق املالية األمريكية، وهيئة تنظيم الصناعة املالية، وبنك تشيس ما

  حصل على املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة نوتنغهام يف بريطانيا.
  مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ج)

 

  تشمل مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، اآليت:
  والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق طرفا فيها.املوافقة على مجيع العقود  - 
 اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار. - 
يغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لديه، ومسؤول التبل االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق - 

 للتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
 إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه. - 



  االستثمار.التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق  - 
التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، وأحكام الئحة  - 

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

  مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د)

 
) عن كل ريـال 2000ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ ( يتم حتميل الصندوق باملكافآت اخلاصة خبدمات أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني.

  ) من مذكرة املعلومات.5اجتماع يعقد حبضوره، ويتم عقد اجتماعني سنوياً حبد أدىن. وللمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة اخلامسة (
  تضارب المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق هـ)

 

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

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

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

  الصندوق.
  وق ذي العالقةمجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصند و)

 

 مجيع أعضاء جملس اإلدارة املعينون للصندوق معينون أيضا يف الصناديق التالية:
  صندوق األهلي املتنوع بالدوالر األمريكي

  السعودي ريـالصندوق األهلي املتنوع بال
  صندوق األهلي للصدقات

  صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي
  صندوق األهلي للمتاجرة العاملية

  السعودي ريـالصندوق األهلي للمتاجرة بال
 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف

  صندوق األهلي متعدد األصول املتوازن
 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف

  صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
) الثاين، 1)، وصندوق األهلي للصكوك ذات الفئة (1الفئة (مت تعيني نايف املسند كعضو غري مستقل يف كل من صندوق األهلي للصكوك ذات 

  ).1وصندوق األهلي ريت (
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  أعضاء الهيئة الشرعية، ومؤهالتهم أ)

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



يف اللجنة القضائية  عضو يف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل إلسالمي، وكان سابقًا عضواً 
هـ، ونائب رئيس حماكم مكة املكرمة وقاض سابق يف حمكمة التمييز مبكة املكرمة. والشيخ عبد هللا 1391العليا للمملكة منذ تأسيسها يف العام 

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

  سعود اإلسالمية. 
 الشيخ الدكتور/ عبداهللا بن عبدالعزيز المصلح (عضواً بالهيئة)

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

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

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

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

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

مع ي، يف نفس اجلامعة. وهو عضو يف العديد من اهليئات الشرعية يف عدد من البنوك واملؤسسات املالية احمللية والدولية وخبري معروف يف جماإلسالم
العديد من ير الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. وهو أيضا عضو يف هيئات حتر 
 ينشرها البنك املطبوعات األكادميية يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي (جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل وجملة الدراسات االقتصادية اإلسالمية اليت

وسلسلة الشريعة اإلسالمية من  ) بلندنIAAEاإلسالمي للتنمية وجملة االقتصاد اإلسالمي اليت تنشرها الرابطة الدولية خلرباء االقتصاد اإلسالمي (
ئز على اجمللس االستشاري بكلية احلقوق جامعة هارفارد. والدكتور حممد بن علي القري حاصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، وحا

قد قام بتأليف العديد من الكتب واملقاالت عن . و 2004اجلائزة العاملية يف اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي للتنمية للعام 
  التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلجنليزية، وهو متحدث دائم عن املصرفية اإلسالمية يف املؤمترات املالية يف مجيع أحناء العامل.

  مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية ب)

 

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

 ؛الضوابط واملعايري الشرعية
  .اإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط واملعايري الشرعية أو تفويض ذلك إىل جهة أخرى - 

  مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج)

) سنويًا على الصندوق، وسيتم حتميل مبالغ االستشارات ريـال 27,000سيتم حتميل الصندوق باألتعاب املالية اخلاصة خبدمات الرقابة مببلغ ( 
  الشرعية املتعلقة بالصندوق بشكل منفصل إن وجدت.

  المعايير الشرعية د)
  مدير الصندوق أن تكون معتمدة من اهليئة الشرعية.على مجيع االستثمارات واسرتاتيجيات االستثمار املطبقة من قبل  



  املعايري الشرعية
  رأت اهليئة الشرعية عدم جواز بيع وشراء أسهم الشركات املسامهة ذات األغراض التالية:

األدوات املالية املخالفة ألحكام ممارسة األنشطة املالية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل املصارف التقليدية اليت تتعامل بالفائدة أو  - 
  الشريعة اإلسالمية و(شركات التأمني باستثناء ما توافق عليه اللجنة).

  انتاج وتوزيع اخلمور أو الدخان وما يف حكمهما. - 
 انتاج وتوزيع حلم اخلنزير ومشتقاته. - 
 انتاج وتوزيع اللحوم غري املذكاة. - 
 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. - 
 أفالم اخلالعة وكتب اجملون واجملالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما.انتاج ونشر  - 
  املطاعم والفنادق وأماكن اللهو اليت تقدم خدمات حمرمة كبيع اخلمر أو غريه. - 

 المؤشرات المالية
 ال جيوز االستثمار يف أسهم شركات 

  السوقية ألسهم الشركة.) من القيمة %49يزيد فيها جمموع الديون (على الغري) عن ( - 
  ) من القيمة السوقية ألسهم الشركة.%33يزيد جمموع النقد والودائع فيها عن ( - 
 ) من القيمة السوقية ألسهم الشركة.%33تكون القروض الربوية وفقاً مليزانيتها أكثر من( - 
كانت هذه املصادر من فوائد ربوية أم من مصادر ) من الدخل الكلي للشركة سواًء  %5يزيد فيها الدخل غري املشروع من خمتلف املصادر عن( - 

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

  أي رسوم.
 التطهير

يف حساب خاص لصرفه يف األعمال اخلريية. ويتم التطهري كل ربع سنة وفق الضوابط جيب علي مدير الصندوق حتديد الدخل غري املشروع وايداعه 
  املعتمدة من قبل اهليئة.

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

  عقود املستقبليات. - 
  العقود اآلجلة. - 
 األسهم املمتازة. - 
  عقود اخليارات. - 
 ).(swapعقود املناقلة  - 
 البيع على املكشوف. - 
  أدوات آخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد. - 

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

 الشرعية كل ربع سنة.يتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط 
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  مدير الصندوق أ)
  شركة األهلي املالية (األهلي كابيتال). 
  رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب)

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

  عنوان مدير الصندوق ج)

 

 شركة األهلي املالية (األهلي كابيتال)
  ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 

  +966 92000 0232هاتف:
+966114060049فاكس:   

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

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

  سعودي. ريـالشركة األهلي املالية (األهلي كابيتال) هي شركة مسامهة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار  
  .ريـالملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة بآالف ال و)

  البند
ة المالية المنتهية في السن

  م2019ديسمبر
  786،842  إمجايل الربح التشغيلي

  )326،119(  إمجايل املصروفات التشغيلية 
  )3،267(  الربح غري التشغيلي

  )40،000(  الزكاة

    417،456  صايف الربح
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكل عضو (بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال مدير الصندوق) ز)

 

  في مجالس إدارة أخرىالعضوية   المنصب  االسم

  م. سعيد حممد الغامدي
 

  رئيس جملس اإلدارة ملدير الصندوق 
  (عضو غري تنفيذي)

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

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

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

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

  نائب رئيس جملس اإلدارة  ديفيد جيفري مييك

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

  سارة بنت مجاز السحيمي
  الرئيس التنفيذي ملدير الصندوق 

  (عضو تنفيذي)

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

  ال يوجد -  عضو غري تنفيذي  طالل بن أمحد اخلرجيي

  عضو مستقل  د. عدنان صويف

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

  عضو مستقل  العبداجلبارعبداهللا 
  شركة اخلطوط السعودية للشحن احملدود - 
 شركة خدمات املالحة اجلوية السعودية  - 
    شركة الغاز و التصنيع األهلية - 

  الواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق  ح)

 

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

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

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



ا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللةالتأكد من دقة  -   ؛شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأ
ا جهة خارجي -  ة يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف 

 ؛خص هلممبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املر 
 ؛يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقصري متعمد - 
ة يعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملي - 

 ؛ املخاطر بشكل سنوي على األقلتقومي
  يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بناء على طلبها. - 

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

 

  للقيام باملهام املخّولة له، وهم كاآليت:يتعامل صندوق االستثمار مع أطراف أخرى وذلك 
  شركة البالد لالستثمار كأمني حفظ أصول الصندوق. - 
 احملاسب القانوين للقيام مبهام التدقيق واملراجعة. - 
  اهليئة الشرعية لإلشراف والرقابة على أنشطة الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط الشرعية. - 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

  أمين الحفظ .13
  أمين الحفظ  أ)

  شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) 
  رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب)

  08100-37ترخيص رقم  



  عنوان أمين الحفظ ج)

 

  ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 140طريق امللك فهد، ص.ب. 
  +966 92000 3636هاتف:

  +966112906299فاكس: 
  www.albilad-capital.com :املوقع االلكرتوين

  تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د)
  م.2007أغسطس  14هـ، املوافق 1428شعبان  1 
  األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ هـ)

 

ا طرفا ثالثا يعد أمني احلفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته  -  بشكل مباشر أم كلف 
 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم.

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

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

  المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا و)

 
ملمارسة نشاط احلفظ بالعمل أمينًا للحفظ من الباطن، ويدفع أمني  جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه املرخصني

  احلفظ أتعاب ومصاريف أي أمني حفظ من الباطن من موارده اخلاصة.
  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ز)

 

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

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

  المحاسب القانوني .14
  المحاسب القانوني للصندوق أ)
  كي يب ام جي الفوزان وشركاه.  
  عنوان المحاسب القانوني ب)

 اململكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال   
   9595 698 12 966+تلفون: 
  9494 698 12 966+فاكس: 

www.kpmg.com/sa  
  األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني ج)



ا واليت تتم وفقًا ملع   ايري املراجعة املتعارف مسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبداء رأي على القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم 
راجعة للحصول على درجة معقولة عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال امل

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

  ئم املالية.باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوا
  معلومات أخرى .15

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

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

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

  الوحدات.
  معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات د)

 

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

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

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

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

دات، وتكون الدعوة الجتماع مالكي ) من الئحة صناديق االستثمار خبصوص اجتماعات مالكي الوح70يلتزم مدير الصندوق بأحكام املادة (
ات وأمني الوحدات باإلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق، وبإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحد

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

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

  نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع. 
 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت:

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

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

تطلبات الئحة غريات تطلب املوافقة وفقا ملحيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي ت



  صناديق االستثمار.
  ة إلنهاء وتصفية صندوق االستثماراإلجراءات المتبع هـ)

 

اء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن ( ) يوماً 21إذا رغب مدير الصندوق يف إ
اء الصندوق العام فيه، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.من    التاريخ املزمع إ
اء الصندوق. -   إشعار األطراف ذات العالقة التعاقدية مع الصندوق عن إ
 البيع التدرجيي ألصول الصندوق. - 
املتبقية على مالكي الوحدات املسجلني يف تاريخ التصفية على سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ  - 

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

  اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى و)

 

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

ويف حال مل يتم تسوية  .العمالء عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل شكاوىمن سياسات وإجراءات مدير الصندوق ملعاجلة 
إدارة شكاوى املستثمرين، كما حيق للمشرتك إيداع  - هيئة السوق املالية الشكوى من قبل مدير الصندوق، حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى 
) يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة، إال إذا أخطرت اهليئة 90الشكوى لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة (

  تم تقدمي اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها دون مقابل. سيمقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة. 
  اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار يف صناديق االستثمار هي جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية ز)
  قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات:  ح)

 

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

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

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

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

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

  .مل يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار ك)
  التصويت سياسة مدير الصندوق في حقوق  ل)

  يقوم مدير الصندوق باإلفصاح يف موقعه اإللكرتوين وموقع السوق اإللكرتوين عن السياسات املتعلقة حبقوق التصويت اليت يتبعها. 
  سرية معلومات الصندوق م)



يئة تدار أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمية للصندوق (ه 
  السوق املالية) يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي.

  وفاة مالكي الوحدات ن) 

  

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

فإن هذه االتفاقية لن تنتهي يف حال حدوث شيء مما سبق ألي شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن ملدير الصندوق احلق املستثمر شخصية قانونية، 
حلني تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن حمكمة أو وكالة أو غري ذلك من   يف تعليق أي معامالت تتعلق بالشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات

  قبل السماح هلم بالتصرف يف تلك املعامالت. ت صالحية من سبق ذكرهمالبيانات الكافية له إلثبا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ملحق: ملخص اإلفصاح المالي:

   2019فيما يلي ملخص للمصاريف والرسوم السنوية الفعلية الخاصة بالصندوق للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 

 ريـالألف   الرسوم والمصروفات
  3730  رسوم اإلدارة

 186  ضريبة القيمة املضافة على رسوم اإلدارة
  34  مراجعة حسابات الصندوق*

  113  العمليات اإلدارية*
  8  هيئة السوق املالية*

 5  تداول*
  53  رسوم احلفظ*

  28  املراجعة الشرعية*
  16  جملس إدارة الصندوق*

 3  رسوم التعامل 
  4176  مجموع الرسوم والمصاريف

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنويًا من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت املصاريف األخرى الفعلية  %1لن تزيد املصاريف األخرى جمتمعة عن *
يقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف اليت مت حتميلها على الصندوق من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا و  %0.12تقريبا 

  بشكل ربع سنوي (كل ثالث أشهر).
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 الشروط واألحكام

 
  صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund  
  صندوق استثماري عام مفتوح

 
 مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية
 

 
 مت اعتماد صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من قبل اهليئة الشرعية املعينة للصندوق

 
للة وحمدثة ومعدلة عن ختضع شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مض

 الصندوق
 

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

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام
م2003اكتوبر 1هـ املوافق 1424شعبان  16  

 ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ
م2019أكتوبر  29ه املوافق 1144ربيع األول  1   
موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته تاريخ  

م2008ديسمرب  16املوافق  ه،1429ذو احلجة  18  
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  :الشروط واألحكام

  معلومات عامة .1

  اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة أ)

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

  عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  ب)

  
  

  شركة األهلي املالية (األهلي كابيتال)
  ، اململكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق امللك سعود، ص.ب. 

  +966 92000 0232هاتف:
  +966114060049فاكس: 

 عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ج)

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

  أمين الحفظ د)

  لالستثمار (البالد املالية)شركة البالد   

  عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ هـ)

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

  النظام المطبق  .2

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

  أهداف الصندوق   .3

  أهداف ونوع الصندوق أ)

أس املال صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف هو صندوق استثماري متعدد األصول مفتوح يهدف إىل توزيع دخل على مالكي وحداته، والنمو يف ر  
  .املتوسط والطويل، وحتقيق عائد إمجايل أعلى من أدوات الدخل الثابت العادية املتوافقة مع الشريعةعلى املدى 

قد، الصكوك، يسعى مدير الصندوق لتحقيق هدفه عن طريق االستثمار يف حمفظة متعددة األصول من األوراق املالية. وذلك باالستثمار يف صفقات أسواق الن
ومتويل رأس املال العامل، واإلجارة، واالستثمارات املدعومة بأصول، والعقارات املدرة للدخل، و   Chain) (Supply التوريد صفقات متويل التجارة وسلسلة

  املياصناديق االستثمار العقارية املتداولة،  االستثمارات الزراعية، استثمارات البنية التحتية و / أو االستثمارات األخرى حمليا و / أو ع

  وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق سياسات ب)
  يستثمر الصندوق يف أصول متعددة، تشمل األوراق املالية التالية: 

أسواق النقد وتشمل على سبيل املثال ال احلصر: النقد، صفقات أسواق النقد، وحدات صناديق أسواق النقد اليت تستثمر كليا أو جزئيا  - 
 ق النقد و/أو الصكوك. يف صفقات أسوا



 الصكوك: تشمل الصكوك املدرجة وغري املدرجة، والطروحات األولية للصكوك، والشهادات املرتبطة بالصكوك. - 
 األسهمو الوحدات مبا فيها وحدات صناديق املؤشرات املتداولة و  الشهادات :ال للحصر االستثمارات األخرى: تشمل، على سبيل املثال - 

 العامل، املال رأس ومتويل) Supply Chain( التوريد وسلسلة التجارة متويل : صفقات توفر عائد يرتبط بـاليت تستثمر أو  أو 
املتداولة  العقارية االستثمار صناديقو  استثمارات البنية التحتية،و للدخل،  املدرة والعقارات بأصول، املدعومة واالستثمارات واإلجارة،

  .(ريت) واالستثمارات الزراعية

  اوح توزيع الصندوق حسب اجلدول التايل كنسبة مئوية من صايف أصول الصندوق:يرت   

   

  فئة األصول
  الحد األدنى

  (كنسبة مئوية من صايف قيمة األصول)
  الحد األقصى

  (كنسبة مئوية من صايف قيمة األصول)

 النقد
%55% 

80% 

 %50 الصكوك

 %45 %0 االستثمارات األخرى

يف صفقات أسواق النقد أو يف صكوك بشكل مباشر مصدرة من قبل حكومة أو شركة، فإن التصنيف االئتماين للمصدر أو إذا استثمر الصندوق   
/ BBB- الورقة املالية سيكون حبد أدىن حسب ما حتدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كالتايل: ستاندرد آند بورز 

من صايف قيمة أصوله يف أوراق مالية أو أطراف نظرية دون تصنيف  %20كما ميكن أن يستثمر الصندوق حىت   .BBB–/ فتش  Baa3موديز 
  اجلودة أي أقل من التصنيف املذكور سابقا.

مة املركز إذا مل يتوفر تصنيف ائتماين من وكاالت التصنيف االئتماين الدولية، يصنف مدير الصندوق االستثمارات داخليا بناء على استقرار وسال
  والشهادات. املايل للطرف النظري أو املصدر. كما جتدر اإلشارة إىل أن التصنيف االئتماين ال ينطبق على صناديق االستثمار 

  مدة الصندوق   .4

  هو صندوق غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق. صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضايف  

  قيود / حدود االستثمار   .5

ة اليت يلتزم مدير الصندوق بالقيود واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، واملعايري الشرعي  
  حتددها اهليئة الشرعية.

  العملة   .6
السعودي، فإن سعر الصرف املستخدم يف هذه احلالة سوف خيضع  ريـالالسعودي. ويف حالة االشرتاك بعملة أخرى غري ال ريـالعملة الصندوق هي ال 

  ألسعار الصرف السائدة يف حينها، ويتحمل مالكو الوحدات أي تقلب يف أسعار الصرف.

  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7

  احتسابهاتفاصيل جميع المدفوعات وطريقة  أ)

   .من صايف قيمة أصول الصندوق %1يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق يف كل يوم تقومي رسوم إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:  
   .إذا استثمر الصندوق يف صناديق مدارة من شركة األهلي املالية، سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها بالكامل لصاحل الصندوق

  ضافة.ختضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا للنسب اليت ينص عليها قانون ضريبة القيمة امل



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

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

  وحجم العمليات املنفذة.

ا نظاميا وهي على سبيل املثال: الرسوم والمصاريف األخرى:   ملدير الصندوق احلق يف حتميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى مسموح 
ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابية،  رسوم احلفظـ، ومصاريف مراجعة احلسابات، ومصاريف جملس إدارة الصندوق املستقلني،

سنويا من متوسط صايف  %0.5ورسوم تداول، باإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق. ولن يتجاوز إمجايل تلك املصاريف 
  قيمة أصول الصندوق خالل السنة املالية. وهي على النحو التايل:

نقاط أساس) من قيمة أصول الصندوق حتت احلفظ  3( %0.03يتقاضى أمني احلفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ فظ: رسوم أمين الح 
عن كل  ريـال 10سعودي. باإلضافة إىل  ريـال 20حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم ثابتة عن كل صفقة تبلغ 

  نية.صفقة ال تتم بطريقة إلكرتو 

عن كل اجتماع يعقد حبضورهم. ويتم  ريـال 2000تقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 
  عقد اجتماعني سنويٍا حبد أدىن.

  سنوياً حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 32,568 أتعاب مراجع الحسابات: 

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 27000أتعاب خدمات الرقابة الشرعية:  

  سنويا، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 7500رسوم هيئة السوق المالية:  

  سنوياً، حتسب كل يوم تقومي وختصم شهرياً. ريـال 5000رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  

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

 القيمة تشمل ضريبة واملصاريف اليت تستحق لألهلي املالية ومقدمي اخلدمات اآلخرين الجتدر اإلشارة إىل أن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت  
  .القيمة املضافة ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل املالية األهلي إىل الصندوق سيدفعها واليت املضافة

  مقابل الصفقات ب) 

 مبلغ االسرتداد الكلي أو اجلزئي.) من %3يتم فرض رسوم اسرتداد مبكر بنسبة ( -  
 ) يوما من شرائها.90تُفرض رسوم االسرتداد املبكر على أي مالك وحدات يطلب اسرتداد وحداته خالل ( - 
 تدفع رسوم االسرتداد املبكر مقابل الوحدات املسرتدة على أساس الوحدات املشرتاة أوالً ُتسرتد أوالً. - 

  

  العمولة الخاصة ج) 

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

  التقويم والتسعير .8



  الصندوقتقويم أصول  أ)

اح املستحقة، يتم احتساب إمجايل قيمة أصول الصندوق بناء على أسعار إغالق األوراق املالية اليت ميلكها الصندوق يف يوم التقومي مضافا إليها األرب 
املستحقة للفرتة املنقضية إىل ويف حال االستثمار يف أدوات مالية غري مدرجة أو يف سوق غري منظمة فيحسب مبلغ االستثمار مضافًا إليه األرباح 

ا يف الطروحات األولية خالل فرتة االكتتاب بناء على سعر االكتتاب .أما عند تاريخ التقومي، وسيتم تقومي األوراق املالية اليت متت املشاركة 
  االستثمار يف صناديق استثمارية أخرى فسيتم احتساب آخر سعر وحدة معلن من قبل تلك الصناديق.

  دد نقاط التقويم وتكرارهاع ب) 

مثل يتم تقومي أصول الصندوق يف كل يوم عمل يف اململكة على أساس آخر أسعار األسهم املتوفرة يف ذلك اليوم، مامل تكن األسواق مغلقة، ويف  
  هذه احلالة يتم التقومي يف يوم التقومي التايل.

  اإلجراءات في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ ج) 

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

) من الئحة صناديق 71الصندوق وفقا للمادة (املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير 
 االستثمار.

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

  حساب سعر الوحدة د)

سعودي واحد. ويتم احتساب سعر الوحدة بتقسيم إمجايل قيمة اصول الصندوق زائدا مجيع الدخل مبا يف  ريـالالقيمة اإلمسية لوحدة الصندوق هي   
ى إمجايل ذلك الدخل املستحق واالرباح املوزعة اليت يعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصا االلتزامات واألتعاب اإلدارية وأية مصروفات مستحقة، عل

  قت.عدد الوحدات القائمة يف ذلك الو 

  نشر سعر الوحدة هـ)

 www.alahlicapital.com سوف يتم نشر وإعالن سعر الوحدة يف اليوم التايل ليوم التقومي من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالشركة  
  .www.tadawul.com.sa وموقع تداول

  التعامالت .9

  مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد أ)

يف  ميكن تقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل يوم تعامل، ويتم تنفيذ تلك الطلبات بناء على سعر الوحدة الذي حيتسب يف أقرب يوم تعامل -  
 طلبات االشرتاك واالسرتداد كما هو موضح يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.حال مت تقدميها قبل آخر موعد لتقدمي 

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

  االسترداد ودفع متحصالت االستردادالمدة بين طلب  ب)



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

  قيود التعامل في وحدات الصندوق ج)

يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام ومذكرة  
  املعلومات. 

  أو تعليقها، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت تأجيل عمليات االسترداد د)

 تأجيل عمليات االسترداد: 
تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل يف حال مت تعليق التعامل يف السوق أو أحد األسواق اليت جيوز ملدير الصندوق 

ذا بلغ إمجايل يستثمر فيها الصندوق جزء كبري من أصوله أو يف احلاالت اليت يصعب فيها تقومي أو بيع األوراق املالية اليت يستثمر فيها الصندوق أو إ
أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات  %10ة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات يف أي يوم تعامل نسب

ة ممكنة االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرص
  صرفا حبسن نية.عمليا مت

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

ا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.  أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أ
  اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق:

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملربرة مع مراعاة مصاحل مالكي الوحدات. - 
 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع جملس إدارة الصندوق وأمني احلفظ حول ذلك بصورة منتظمة. - 
 اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين إشعار اهليئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف - 

 ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
  رفض طلبات االشتراك:

مة ملدير الصندوق احلق املطلق يف رفض أي طلب اشرتاك ويشمل ذلك احلاالت اليت تؤدي إىل خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق املالية و/أو األنظ
أو أكثر من إمجايل قيمة  %10ى الصندوق مبا يف ذلك شروط وأحكام الصندوق. ويف حال جتاوز إمجايل االسرتدادات من  الصندوق السارية عل

لى أصوله، فإنه حيق ملدير الصندوق تأجيل االسرتداد إىل يوم التعامل التايل وسيكون االسرتداد بعد ذلك على أساس تناسيب حسب األولوية وع
رك أنه يف حالة حدوث صعوبات يف األسواق املالية جتعل من املتعسر أو املستحيل بيع أصول الصندوق أو اسرتداد أو تقييم وحدات املستثمر أن يد

لحة مالكي الصندوق فإن طلبات االشرتاك واالسرتداد قد يتم تعليقها مؤقتاَ، للمدة الضرورية فقط، حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً مع مراعاة مص
  دات على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء مع جملس إدارة الصندوق.الوح

  
  
  



   االسترداد من قبل مدير الصندوق:
إذا رأى أن هذا  حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اسرتداد الوحدات اليت مت بيعها ألي مستثمر كليًا أو جزئيًا مع إرسال إشعار للمستثمر فيما بعد

ا و/أو شروط وأحكام الصندوق  بدون حتمل املدير ألية االشرتاك ميكن أن ينتج عنه خمالفة أنظمة هيئة السوق املالية و/أو أية أنظمة أخرى معمول 
  .مسؤولية

  إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل هـ)

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

  نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و)

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

  استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق ز)

إطالق الصندوق، وحيتفظ  ميكن ملدير الصندوق و/أو تابعيه، وفقًا لتقديره اخلاص املشاركة يف الصندوق كمستثمر عند تأسيس الصندوق أو بعد 
ت مدير الصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كليًا أو جزئيًا مىت ما رأى ذلك مناسباً. سيتم اإلفصاح عن إمجايل قيمة هذه االستثمارات إن وجد

تطلبات املادة اخلامسة بشكل ربع سنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره يف الصندوق دون متييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاة م
  عشرة من الئحة صناديق االستثمار "اشرتاك مدير الصندوق يف وحدات الصندوق".

  تقديم طلبات االشتراك واالسترداد ح)

السعودي جيب أن تدفع قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا يف يوم التعامل لكي تبدأ  ريـالكل االشرتاكات اليت تتم بال  تقديم طلبات االشتراك: 
صادف يوم  املشاركة يف الصندوق يف نفس يوم التعامل الذي مت االشرتاك فيه، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أو إذا

شخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف يوم التعامل التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لأل
  التايل.

جيوز االسرتداد يف أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسرتداد أو توقيع النموذج اخلاص باالسرتداد عن طريق  تقديم طلبات االسترداد: 
يوم العمل باململكة السابق ليوم التعامل، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة  ظهرا يفبل أوعند الساعة الثانية عشرة الفروع أو القنوات البديلة ق

لعربية الثانية عشرة ظهرا يف يوم العمل باململكة أو إذا صادف يوم التعامل املستهدف عطلة رمسية للبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة ا
  ة، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسرتداد يف يوم التعامل التايل.السعودي

  إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل ط)

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

)، وجيب العميل. وجيب على املستثمر الفرد إبراز إثبات شخصية غري منتهي الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية (للسعوديني) أو اإلقامة (للمقيمني
شخصية االعتبارية (الشركات واملؤسسات) خطابا خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري للشركة أن يقدم املستثمر ذو ال

   .باإلضافة إىل أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو املؤسسة
ذلك بتسليم إشعار خطي أو بتعبئة ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السرتداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت و  إجراءات االسترداد:

براز بطاقة وتسليم منوذج االسرتداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة (االنرتنت واهلاتف). جيب أن يقوم املستثمر بإ



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

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

ية واحدة ترتكب من جزئني تعترب عملية التحويل بني صندوقني من صناديق شركة األهلي املالية مبثابة عمل إجراءات التحويل بين صندوقين: 
شرتاك طبقا منفصلني: اسرتداد واشرتاك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسرتداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االسرتداد" أعاله، مث تتم عملية اال

ج التحويل وتقدميه إىل ممثل خدمات لبند "تقدمي طلبات االشرتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذ 
ويته الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.   العمالء بالفرع مصحوبا 

  الحد األدنى للملكية ي)

 سعودي ريـال 2000احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق:  
  سعودي  ريـال 5000احلد األدىن لالشرتاك: 

  سعودي ريـال 2000احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 
  سعودي ريـال 2000احلد األدىن لالسرتداد: 

  الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق ك)

  ال يوجد حد أدىن حلجم أصول الصندوق لبدء االستثمار. 

سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول  ريـالماليين  10بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  ل)
  الصندوق

يفاؤه من صايف يتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن املتطلب است  
ءات سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ اإلجرا ريـال) ماليني 10قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة (

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

 عة من مذكرة املعلومات.الفقرة الراب
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب حىت 2017فرباير  01هـ، املوافق 1438مجادى األول  04علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 
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األرباح الدورية املستلمة من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزيع األرباح الرأمسالية احملققة حيتفظ مدير الصندوق حبق إقرار التوزيع الكلي أو اجلزئي من  
اية شهر يو  نيو وديسمرب من  إن وجدت من قبل الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات. ويتم توزيع تلك األرباح مرتني يف السنة خالل سبعة أيام عمل من 

حقية استالم األرباح للمستثمرين املسجلني يف سجالت الصندوق حسب تاريخ يوم التقومي الذي يسبق تاريخ التقومي األخري يف شهر كل عام، على أن تكون أ
ب املستثمر يونيو وشهر ديسمرب من كل عام، وذلك بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق. ويتم توزيع هذه األرباح لكل مستثمر بإيداعها يف حسا

احملدد بسبب عدم ستثماري لدى األهلي املالية. جتدر اإلشارة على أنه من احملتمل أال يتمكن الصندوق من توزيع أي أرباح على مالكي الوحدات يف التاريخ اال
ا. بعد اكتمال اشرتاك مالك الوحدات يف الصندوق.   إقرار أو تأخري أو قلة التوزيعات من قبل الشركات املستثمر 
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  المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية أ)
اية فرتة التقرير وذلك يف األماكن 35يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ( -   ) يوما من 

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

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

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

ا البيان) يلخص صفقاته  يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل مالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأ
اية السنة املالية، وحيتوي هذا البيان ا30يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ( ألرباح املوزعة وإمجايل مقابل اخلدمات ) يوما من 

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

  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق ب)
واملوقع   www.alahlicapital.comتتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق:  

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

  أماكن ووسائل إتاحة القوائم المالية السنوية  ج)
حملتملني بدون تتاح القوائم املالية السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة اخلاصة بالصندوق ملالكي الوحدات وللمستثمرين ا 

  . www.tadawul.com.saاإللكرتوين للسوق:  واملوقع www.alahlicapital.comمقابل على املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق: 
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 يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل حمدث ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظه يف اململكة ويتم التعامل  
  ميثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه. مع هذا السجل مبنتهى السرية.
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  الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات أ)

 ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات وذلك يف احلاالت التالية:  
  مبادرة من مدير الصندوق؛ - 
) أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من أمني 10أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( طلب كتايب من - 

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

  ) أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من مالك أو مالكي الوحدات.10عوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (ويقوم مدير الصندوق بالد



  إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات ب)

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

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

وقع األقل من قيمة وحدات الصندوق العام، ويف حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان باإلعالن عنه يف موقعه وامل
أيا كانت  ) أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاين صحيحا5اإللكرتوين للسوق وإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل (

  نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع. 

  طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت  ج)

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

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

ت الئحة حيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات تطلب املوافقة وفقا ملتطلبا
  صناديق االستثمار.
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 العربية بدون مقابل.احلصول على نسخة حمدثة من مذكرة املعلومات ومن شروط وأحكام الصندوق باللغة  -   
احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة احلادية عشر من شروط وأحكام الصندوق ووفقا للمادة احلادية  - 

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

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

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

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

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

 فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.



 ستثمار.دفع عوائد االسرتداد خالل الفرتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف الئحة صناديق اال - 
م قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم اسرتداد. -   حيق ملالكي الوحدات اسرتداد وحدا

لعربية أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة ا
  السعودية ذات العالقة.
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 :يقر ويوافق مالكو الوحدات بشكل واضح على اآليت  
ال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية  - 

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

 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق؛ - 
يدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، فبموجب هذا يف حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الرب  - 

يوافق مالكو الوحدات على جتنيب مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة 
رات أو أية معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشوفات احلساب واإلشعا

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

السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أي التزام إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية 
  على الصندوق أو مدير الصندوق.
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  سيكون هناك نوع واحد من الوحدات يف الصندوق متساوية يف احلقوق والواجبات. 
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  األحكام واإلجراءات المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق  أ)

مة يتقيد مدير الصندوق باألحكام اليت نظمتها الئحة صناديق االستثمار خبصوص التغيريات اليت يتم إجراؤها على شروط وأحكام الصناديق العا  
  ، وواجبة اإلشعار.وتنقسم تلك التغيريات إىل ثالثة تغيريات رئيسية وهي تغيريات أساسية، ومهمة

 التغييرات األساسية: 
جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي. وجيب على 

السوق املالية على التغيري األساسي مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة اهليئة الشرعية احلصول على موافقة هيئة 
م قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت. و   "التغيري مبصطلح يُقصداملقرتح للصندوق، وحيق ملالكي الوحدات اسرتداد وحدا

  :اآلتية احلاالت من األساسي" أياً 
 التغيري املهم يف أهداف الصندوق أو طبيعته. - 
 تأثري يف وضع املخاطر للصندوق.التغيري الذي يكون له  - 
 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. - 
ا مدير الصندوق. -   أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من وقت آلخر وتبلغ 



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

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

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

  إجراءات اإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ب)

األساسية يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك قبل يرسل مدير الصندوق إشعارا ملالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيريات  -   
 ) أيام من سريان التغيري.10(

) يومًا قبل اليوم احملدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذه التغريات، 21يرسل مدير الصندوق إشعارا بالتغريات املهمة ملالكي الوحدات واهليئة ( - 
تغيريات املهمة يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلك قبل ويفصح مدير الصندوق عن تفاصيل ال

 ) أيام من سريان التغيري.10(
) أيام من سريان التغيري، ويفصح مدير الصندوق عن 8يرسل مدير الصندوق إشعارًا بالتغريات الواجبة اإلشعار ملالكي الوحدات واهليئة قبل ( - 

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

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

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

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

 ة ما ميلكه كل منهم من وحدات.تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسب
 يعلن مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين وموقع تداول عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته. - 
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  مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته أ)

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

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

 .بسجل مالكي الوحدات
 وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات الصندوق. - 
ا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضللة.التأكد من دقة شروط وأحك -   ام الصندوق ومذكرة املعلومات وأ
ا جهة خارجي -  ة يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف 

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

 ر بشكل سنوي على األقل.تقومي املخاط
  يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام للصندوق ويزود اهليئة بنتائج التطبيق بناء على طلبها. - 

  حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن ب)

من الباطن. ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي  حيق ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق 
  مدير للصندوق من الباطن من موارده اخلاصة.

  األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ج)

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

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

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

  أمين الحفظ .20

  مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته أ)

ا طرفا ثالثا يعد أمني احلفظ  -   مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف 
 مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم.



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

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

  حفظ من الباطن حق أمين الحفظ في تعيين أمين ب)

 جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه املرخصني ملمارسة نشاط احلفظ بالعمل أمينًا للحفظ من الباطن، ويدفع أمني 
  احلفظ أتعاب ومصاريف أي أمني حفظ من الباطن من موارده اخلاصة.

  األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ج)

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

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

  المحاسب القانوني .21

  المحاسب القانوني للصندوق  أ)

  وشركاه.كي يب ام جي الفوزان  

  مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته ب)

ا واليت تتم وفقًا ملع   ايري املراجعة املتعارف مسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبداء رأي على القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم 
احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة معقولة  عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام

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

  باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.

  األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق ج)

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

 تغيري احملاسب القانوين حيقق مصلحة مالكي الوحدات؛



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

  أصول الصندوق .22

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

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

  ذه املطالبات مبوجب الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.حدود ملكيته، أو كان مسموحا 
  



  إقرار من مالك الوحدات .23

لقد قمت/قمنا باالطالع على شروط وأحكام ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بصندوق األهلي متعدد األصول للدخل   
  واملوافقة على خصائص الوحدات اليت اشرتكت/اشرتكنا فيها.اإلضايف، 

  االسم:

  التاريخ:  التوقيع:  

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 


