
 

 
 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
AlAhli Saudi Trading Equity Fund  

 

 المحتويات

  ملخص المعلومات الرئيسة 

   معلومات المذكرة 

  الشروط واألحكام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 
 

 
 ملخص المعلومات الرئيسة

 
 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
AlAhli Saudi Trading Equity Fund  

 
 صندوق استثماري عام مفتوح

 
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 
 
 

  



3 

 

 قائمة المحتويات:

 قائمة املصطلحات

 الصندوق حقائق ملخص

 ملخص املعلومات الرئيسية

 املعلومات الرئيسية للصندوق  (1

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب  (2

 إضافية معلومات  (3

 معلومات مدير الصندوق  (4

 معلومات أمني احلفظ (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 :قائمة المصطلحات

 ووحدات الصناديق األخرى واألصول ذات العالقة اململوكة للصندوق. واألسهم احمللية النقد االستثمارات

اخلليج  األعضاء يف جملس التعاون لدولالشركات العامة املدرجة يف األسواق الرئيسية و/أو الثانوية يف أسواق الدول  األسهم الخليجية
 العربية.

 أسهم إضافية تطرح ملسامهي املصدر وهلم احلق يف االكتتاب فيها مبا يتناسب مع نسب متلكهم. أسهم حقوق األولوية 

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

 .هو برنامج يتيح للمشرتكني االشرتاك مببالغ ثابتة وعلى أساس شهري االشتراك المنتظمبرنامج 

 شركة السوق املالية السعودية. تداول 

 هلي املالية.لدى األحيتفظ فيه املستثمرون بوحداهتم يف صناديق االستثمار االستثمار الذي صناديق حساب   حساب االستثمار

 إضافية ُتطرح ملسامهي املصدر ومتنحهم احلق يف االكتتاب فيها مبا يتناسب مع نسب متلكهم.أسهم  حقوق األولوية

 الرسوم احملصلة لالشرتاك يف الصندوق. رسم االشتراك

 الريال السعودي. لاير سعودي

ندوق حلفظ الصتفظ به مدير الصندوق، أو أي طرف يعينه مدير تعين هذه الكلمة سجل مالكي الوحدات والذي حي                                              السجل
 ذلك السجل.

 السنة املالية لكل صندوق.  السنة المالية

 .قواعد التسجيل واإلدراج بمبوجتسجيلها وقبول إدراجها  ميت يتال األسهمتُتداول فيها  يتالسوق ال السوق الرئيسية

 . السوق املواييةقواعد التسجيل واإلدراج يفوجب تسجيلها وقبول إدراجها مب ميت يتال األسهمتُتداول فيها  يتالسوق ال السوق الموازية

 تعين هذه الشروط واألحكام املوضوعة خصيصاً للصندوق. الشروط واألحكام

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

 الودائع قصرية األجل، وصفقات املتاجرة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. النقدصفقات أسواق 

هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف  الصكوك 
 .موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص
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استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية خالل فرتات التداول كتداول  هي صناديق صناديق المؤشرات المتداولة 
 .أسهم الشركات، وجتمع هذه الصناديق مميزات كال من صناديق االستثمار املشرتكة واألسهم

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية. الصندوق

صندوق االستثمار العقاري 
 المتداول )ريت(

 االستثمار يفس ستثماري الرئيالالسوق، ويتمثل هدفه ا يفتُتداول وحداته  صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً 
 الصندوق أرباح ايفص بة حمددة عادةً مني، وتويعع نسري جأمطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دورٍي وت عقارات يف

 .أدىن حبدة عمله، وذلك بشكل سنوي ل فرت هذا الصندوق خال ت يفنقداً على مالكي الوحدا

ضريبة القيمة املضافة اليت تفرض على استرياد وتوريد السلع واخلدمات يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوييع وتشمل  ضريبة القيمة المضافة
 التوريد املفرتض.

ن خاصة انتقال ملكية الشركة م ميثل ذلككتتاب( يف السوق املايل ألول مرة، و )اال  طرح أسهم الشركة للتداول العام الطرح العام األولي 
 إىل عامة.

حاالت األيمات االقتصادية احلادة أو االضطرابات السياسية أو احلاالت األخرى اليت يؤدي حدوثها إىل تراجعات  الظروف االستثنائية 
 حادة يف أسواق األسهم.

القنوات اليت ميكن من خالهلا قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد، غري فروع مدير الصندوق، وتشمل اهلاتف واملوقع هي  القنوات البديلة
 االلكرتوين املعتمدين من مدير الصندوق.

 الئحة صناديق االستثمار، الصادرة عن هيئة السوق املالية. الالئحة

 ك.بعد خصم رسوم االشرتا ملدير الصندوق ألجل االستثمار يف الصندوقجممل املبلغ املدفوع من املستثمر   مبالغ االشتراك

 

 من الشروط واألحكام. 14جملس إدارة الصندوق، على النحو املبني يف القسم  المجلس

أو الشركة أو  مدير الصندوق
 األهلي المالية                                

ر )املعذ سعود (، واليت يقع مقرها املسجل يف طريق امللك1111231404شركة األهلي املالية )سجل جتاري رقم 
 .، اململكة العربية السعودية11415، الرياض 22212سابقا(، ص ب 

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

 .عن طريق مؤسسة مالية وهي املراحبة املصرفية

 ومالك وحدات.أي مستثمر يف الصندوق  المستثمر

 ية.املعايري اليت حتددها اهليئة الشرعية لالستثمار يف األوراق املال المعايير الشرعية 
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 .مؤشر ستاندرد آند بوري السعودي اإلسالمي المؤشر

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

 العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.يعين نظام ضريبة القيمة املضافة يف اململكة  نظام ضريبة القيمة المضافة

 النموذج املستخدم السرتداد الوحدات. نموذج االسترداد

 النموذج املستخدم لالشرتاك يف الصندوق.  نموذج االشتراك

وهو يشكل جزءاً من منوذج  االستثمارية،صناديق األهلي  بعض النموذج املستخدم لتحويل الوحدات بني نموذج تحويل الوحدات
 االسرتداد/حتويل الوحدات.

 هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية. الهيئة

 اهليئة الشرعية للبنك األهلي التجاري. الهيئة الشرعية 

حدة الوحدة، وتعامل كل و  حصة مالكي الوحدات يف أي صندوق استثمار يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدات
 .على أهنا متثل حصة مشاعة يف أصول صندوق

 أي يوم يتم فيه بيع واسرتداد وحدات صندوق. يوم التعامل

 الوحدات يف الصندوق. فيه تقومياليوم الذي يتم  يوم التقويم

ة العربية السعودية، اململكأي يوم يعمل فيه األشخاص املرخص هلم وتكون فيه البنوك مفتوحة بصورة عادية للعمل يف  يوم عمل بالمملكة
 وال يشمل ذلك أية عطلة رمسية باململكة العربية السعودية.
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 ملخص المعلومات الرئيسية

 االستثمار: صندوق حول الرئيسة المعلومات (1

 االستثمار صندوق اسم .أ
  املعايري الشرعية.للمتاجرة باألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع  صندوق األهلي

 أهداف الصندوق  .ب
صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى الطويل، من خالل 

 االستثمار يف سوق األسهم السعودي وفقا للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة الشرعية للصندوق.
 

 وممارساته الصندوق استثمار سياسات .ت
 يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات

 ذلك، جيوي للصندوق االستثمار( املرخصة من هيئة السوق املالية. باإلضافة إىل ETFsاألولية وحقوق األولوية، وصناديق املؤشرات املتداولة )
 قيف صناديق االستثمار العقاري املتداولة، وأسهم الشركات املدرجة يف السوق املوايية السعودية )منو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقو 

ر الصندوق استثمار الفائض ملدي األولوية. كما جيوي للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية. ميكن
 النقدي يف صفقات أو صناديق أسواق النقد.

- 

ل و لن يستثمر الصندوق إال يف األدوات املالية املتوافقة مع املعايري الشرعية لالستثمار وستكون استثمارات الصندوق كما هو موضح يف اجلد
 التايل:

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية واملوايية )مبا يف ذلك االكتتابات األولية وأسهم  أسهم الشركات
 حقوق األولوية( وصناديق االستثمار العقاري املتداولة وصناديق املؤشرات املتداولة

51٪ 111٪ 

 ٪51 ٪1 النقد، صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة، صفقات أسواق النقد

 ٪51 ٪1 استثمار أخرى تستثمر يف األسواق السعودية و/أو اخلليجيةصناديق 

يري ايركز الصندوق استثماراته، يف الظروف العادية، يف جمموعة خمتارة من أسهم الشركات املدرجة يف السوق الرئيسية واليت تنطبق عليها املع
لنقد، و/أو بعضها واالحتفاظ بقيمتها نقداً، و/أو يف صناديق أسواق االشرعية، وجيوي للصندوق يف الظروف االستثنائية بيع كامل األصول أو 

 صفقات أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة.
يف حال استثمر يف أدوات أسواق النقد يكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين ألغلب استثمارات الصندوق واألطراف النظرية حسب ما 

- الدولية واملصنفة حبد أدىن كالتايل: ستاندرد آند بوري حتدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماين BBB موديز /Baa3 -/ فتش   BBB .
ويف حال عدم وجود تصنيف ائتماين الستثمارات الصندوق أو األطراف النظرية، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات 

للطرف النظري أو املصدر، علما بأن احلد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظري سيكون  داخلياً بناء على استقرار وسالمة املركز املايل
من صايف قيمة أصول الصندوق. 25٪  

- 
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 :المخاطر المرتبطة باالستثمارات في الصندوق .ث

لصندوق أو أن قيمة االستثمارات يف ايعترب الصندوق مرتفع املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن ييادة ستحدث يف قيمة 
االستثمارات يف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن هتبط، وليس هناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة األهلي املالية بشأن حتقيق 

 أهداف االستثمار اليت وضعها الصندوق.

- 

 - املستقبل. يف الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد   للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن

 - مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق. هال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداء

دوق، لذا تابع لصندوق االستثمار أو مدير الصنال يعد االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو 
فإن مالكي الوحدات معرضني خلسارة جزء أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف الصندوق. إن االستثمار يف صناديق أسواق النقد خيتلف عن 

 إيداع مبلغ نقدي لدى بنك حملي.

- 

املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراهتم وجيب على إن قيمة الوحدات وإيراداهتا عرضة للصعود واهلبوط. قد ال يتمكن 
 األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.

- 

ن احملتمل أن تؤثر يف ا الصندوق وأي رروف مفيما يلي قائمة للمخاطر الرئيسية احملتملة املرتبطة باالستثمار يف الصندوق، واملخاطر املعرض هل
قيمة صايف أصول الصندوق وعائداته، علما بأن املخاطر املذكورة أدناه قد ال متثل مجيع عوامل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف وحدات 

 الصندوق:

- 

 ومفاج  باإلضافة إىل إمكانية حدوث هبوط كبريإن االستثمار يف سوق األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية مخاطر أسواق األسهم: 
يف قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس املال والتأثري السليب على سعر الوحدة. وبالتايل فإن املخاطرة يف استثمارات األسهم تكون 

   .ىأعلى من خماطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحبات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخر 
هي خماطر تركيز االستثمار يف الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار واليت تشمل أيضا خماطر  مخاطر االستثمارات الشرعية:

إمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غري مناسبة أحيانا هبدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار اخلاصة بالصندوق مما 
 .ر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدةيؤث

يف حال استثمر الصندوق يف أسهم الشركات املدرجة يف السوق املوايية، فإن هذه الشركات قد  مخاطر االستثمار في السوق الموازية:
تتصف مبستوى سيولة أقل من الشركات املدرجة يف السوق الرئيسية ال سيما وأن املشاركة يف هذه السوق مسموح لفئة حمددة من املستثمرين،  

 ق املوايية أكثر تقلبا نظرا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها يف السوقكما قد تكون أسعار أسهم الشركات املدرجة يف السو 
األساسية. كما قد تكون الشركات املدرجة يف هذا السوق حديثة التأسيس أو هلا تاريخ تشغيلي قصري، ولديها موارد بشرية ومالية حمدودة. 

ل ت املدرجة يف هذا السوق أقل نسبيا من نظرياهتا يف السوق الرئيسية. وقد يؤثر كباإلضافة إىل ذلك، فإن متطلبات اإلفصاح على الشركا
  .ذلك على كفاءة تقييم مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة

قاري دوق االستثمار يف وحدات صناديق االستثمار العميكن للصن مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريت(: 
املتداولة، وبالتايل فإن هذه الصناديق قد تواجه مستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تقلبات 

مار ناك ما يضمن أن صناديق االستثنتيجة حلركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه اخلصوص. باإلضافة إىل ذلك، ليس ه
العقاري املتداولة ستقوم بتوييع الدخل على املستثمرين على أساس سنوي كما هو مطلوب مبوجب األنظمة ألن التوييعات تعتمد على أداء 

الستثمار يف ذلك، فإن ااألصول احلقيقية، كما أن توييع الدخل يعتمد على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماهتا إن وجدت. عالوة على 
هذه الصناديق يرتبط مبخاطر األصول العقارية واليت قد تتأثر قيمتها أو تقوميها سلبا بسبب عوامل منها اخنفاض معدالت اإلجيار أو 

 .اإلشغال، واملركز املايل للمستأجرين، وضعف البىن التحتية وغريها
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 وضاع املالية لألطراف املتعاقد معها نتيجة لتغريات يف اإلدارة أو املالءة املالية أوخماطر التغيري يف األ مخاطر االئتمان والطرف النظير:
 .تالطلب أو املنتجات واخلدمات مما قد يؤدي إىل عدم وفائها بااللتزامات أو العقود املتفق عليها، وبالتايل إىل اخنفاض يف أسعار الوحدا

التصنيف االئتماين من قبل وكاالت التصنيف االئتماين يف تصنيفات إن أي تغيري خبفض  مخاطر خفض التصنيف االئتماني:
اإلصدار/املصدر أو الطرف النظري رمبا يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصول الصندوق واسعار وحدات الصندوق 

 .يت مت خفض تصنيفها االئتماينميكن أن تنخفض نتيجة الخنفاض قيمة تلك األدوات االستثمارية اململوكة للصندوق ال
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار مع أطراف نظرية غري  مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي لألطراف النظيرة:

يقوم به مدير  يمصنفني ائتمانيا واليت يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذ
الصندوق. حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل للطرف النظري رمبا يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على 

 .أسعار الوحدات
لى املنتجات ع وهي خماطر التغيري يف أداء املصدر نتيجة لتغريات يف اإلدارة أو األوضاع املالية والطلب المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

 .أواخلدمات اليت يقدمها املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا
هي املخاطر الناجتة عن تركز استثمارات الصندوق يف بعض شركات وقطاعات السوق والذي جيعل أداء الصندوق عرضة  مخاطر التركز:

 .جة التغري يف األوضاع اخلاصة يف الشركات والقطاعات اليت يستثمر هبا الصندوق واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلباللتقلبات احلادة نتي
هي خماطر التغيري يف األوضاع السياسية والقوانني السائدة يف الدولة اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار بأسواقها أو  المخاطر الجيوسياسية:

  .ة واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلبايف الدول اجملاور 
ة مدير هي التغريات يف البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية واليت تؤثر سلبا على قدر  المخاطر التشريعية:

أثري سليب من قبل الصندوق وبالتايل يكون هلا تالصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهم الشركات املستثمر فيها 
 .على أداء الصندوق وقيمة وحداته

هي خماطر التغيري يف األوضاع االقتصادية كاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار النفط واليت قد قد تؤثر  المخاطر االقتصادية:
 .الصندوق وقيمة وحداته سلباسلبا على قيمة األسهم املستثمر هبا، وبالتايل   يتأثر أداء 

هي املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية  مخاطر أسعار الفائدة:
 .وأسهم الشركات ميكن أن تتأثر بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة

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

ه لتلبية ألسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراتالصندوق. كما أن سيولة السوق املنخفضة قد تؤثر سلباً على ا
  .متطلباته من السيولة

عليها وتسبب دمارا   السيطرةانات وأي راهرة طبيعية ال ميكن تتمثل يف الرباكني، والزاليل، واألعاصري والفيض مخاطر الكوارث الطبيعية:
 االستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحداتعلى خمتلف القطاعات االقتصادية و كبريا للممتلكات واألصول، وقد توثر سلبا 

 .الصندوق
صلحة شخصية م تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب 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 مورفي مدير الصندوق، مما يؤدي  مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:

 .أحدهم وعدم وجود بديل مناسبعند استقالة أو غياب  بشكل كبري إىل تأثر أداء الصندوق
سوق األسهم السعودي يعترب من األسواق الناشئة، واالستثمار يف السوق الناشئة قد ينطوي على خماطر مرتبطة  مخاطر األسواق الناشئة:

مل بني ستثمار يف مثل هذه األسواق قد حيباإلخفاق أو التأخر يف تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن اال
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لكم األكرب اطياته خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق املالية املتاجر هبا يف األسواق الناشئة حمدودة نسبياً حيث أن 
د واستثمارات الصندوق يف السوق الناشئة ق لذلك، فإن أصولكزة يف عدد حمدود من الشركات. و من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة مرت 

 .تواجه قدرا أكرب من تقلبات األسعار، وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنًة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا
ميكن أن يؤدي االختالف يف سعر الصرف إىل اخلسائر عند االستثمار بعملة ختتلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار  مخاطر العملة:

 .الصرف قد ختتلف عند االسرتداد عن أسعار الصرف وقت االشرتاك يف الصندوق
ر الصندوق متلك تاريخ تشغيلي يتيح ملديهي خماطر االستثمار يف شركات حديثة اإلنشاء وال  مخاطر االستثمار في الطروحات األولية:

تقييم أداء الشركة بشكل كايف، كما أن الشركات اليت تطرح أوراقها املالية قد متثل قطاعات جديدة أو تكون يف مرحلة منو وتطوير وقد 
  .ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات

طروحات األولية للشركات، فإن إدراج أسهم الشركات املكتتب فيها يف السوق قد يف حال اكتتاب الصندوق يف ال مخاطر تأخر اإلدراج:
لى عيتأخر مما يؤدي إىل احتجاي املبلغ الذي متت املشاركة به، وحيد ذلك من الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا 

 .أداء الصندوق وسعر الوحدة
مدير الصندوق لغرض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ املقرتضة يف الوقت احملدد ألسباب يف حال اقرتاض  :التمويلمخاطر 

خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يرتتب على هذا التأخري رسوم تأخري السداد أو أن يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما 
 .لبا على أسعار الوحداتقد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس س

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

إن عدم التزام الشركات املدرجة يف السوق السعودي بنظام السوق املالية يف اململكة العربية السعودية ولوائحة  مخاطر تعليق التداول:
التنفيذية مبا يف ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إىل تعليق تداول أسهم الشركات املدرجة األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول 

 .لبا وبالتايل سعر الوحدةالصندوق س
هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات اسرتداد كبرية ومتتابعة أحياناً مما قد يتسبب يف أن يضطر  مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة:

خنفاض امدير الصندوق إىل تسييل أصول الصندوق بأسعار قد ال تكون األنسب، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول الصندوق و 
 .سعر الوحدة

هي املخاطر اليت تتعلق باحتمال إخفاق اجلهة أو اجلهات املتعاقد معها يف الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية مع مدير الصندوق  المخاطر االئتمانية:
 تقوم بصفقات املراحبة مع ليتوفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق املراحبة وا

 .أطراف أخرى واليت يف حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة
تتمثل يف خماطر تضاؤل فرصة الصندوق يف احلصول على عدد أسهم كايف وذلك بسبب ايدياد الشركات  مخاطر نتائج التخصيص:

وامر ومن مث االكتتاب يف الصندوق، كما ال يستطيع الصندوق ضمان حق املشاركة يف والصناديق اليت تشارك يف عملية بناء سجل األ
 قاإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق املالية على طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤدي إىل قلة إيردات الصندو 

 واليت ستنعكس سلبا على سعر الوحدة.
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 السابق للصندوقاألداء  .ج
 العائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشرة سنوات:نسبة 

سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 11   

-2.23 عائد الصندوق  2.21-  3.12 1.10-  

-.1.0 1..3 عائد المؤشر  3.22 1.23-  
 

- 

 إطالق الصندوق:العائد اإلجمالي السنوي للسنوات الماضية منذ نسبة 

 8112 8112 8115 8112 8113 8118 8111 8111 8112 8112 السنة
عائد 

 الصندوق
51.5- 33.23 12.50 1.10 5.21 31.34 1.11- 12..2- ..35 2.23- 

عائد 
 المؤشر

52.2.
- 

3..51 13.35 2.40 12.43 2..24 4.04- 14.1.- 11.50 3..1 
 

- 

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

 واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل (8
قيمة أصول الصندوق، حتسب يف  حتسب من صايف  ٪1.05يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة:

كل يوم تقومي وختصم شهريا. يف حال استثمر أي صندوق آخر من الصناديق املدارة من قبل شركة األهلي املالية يف هذا الصندوق، سيتم 
ل منفصل وفقا للنسب شكالتنايل عن رسوم اإلدارة أو إعادة دفعها. وختضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق ب

 اليت ينص عليها نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.

 

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

 تداول أصول الصندوق وحجم العمليات.

 

ملدير الصندوق احلق يف حتميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح هبا نظاميا وهي على سبيل املثال: رسوم الرسوم والمصاريف األخرى: 
م و احلفظ، مصاريف مراجعة احلسابات، ومصاريف جملس إدارة الصندوق املستقلني، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، والرسوم الرقابية، ورس

سنويا من  ٪1.51اإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والعمليات اخلاصة بالصندوق. وليس من املتوقع أن يتجاوي إمجايل تلك املصاريف تداول، ب
 متوسط صايف قيمة أصول الصندوق خالل السنة املالية. وهي على النحو التايل:

 

نقطة أساس( من قيمة أصول الصندوق حتت  2) ٪1.12يتقاضى أمني احلفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ  رسوم الحفظ:
لاير سعودي. باإلضافة إىل  21احلفظ حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. كما يستحق أمني احلفظ رسوم ثابتة عن كل صفقة تبلغ 

 لاير عن كل صفقة ال تتم بطريقة إلكرتونية. 11

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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لاير سنويا مقسمة على  141,111يتقاضى كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  مكافآت مجلس إدارة الصندوق:
 عدد الصناديق العامة املفتوحة املدارة من قبل مدير الصندوق واليت يشرف عليها اجمللس.

 

  لاير سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. .32,52 أتعاب مراجع الحسابات:

  لاير سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 20,111أتعاب خدمات الرقابة الشرعية: 

  لاير سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 0،511رسوم هيئة السوق المالية: 

  لاير سنويا حتسب يف كل يوم تقومي وختصم شهريا. 5111رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول: 

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

 

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

 

 صندوق االستثمار ومستنداتهمعلومات إضافية حول  (3
واملوقع اإللكرتوين للسوق www.alahlicapital.comيتم توفري معلومات حول الصندوق ومستنداته على موقع مدير الصندوق 

 www.tadawul.com.sa  
 

 معلومات مدير الصندوق (2
 كابيتال(شركة األهلي املالية )األهلي  
 ، اململكة العربية السعودية11415، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +122 12111 1232هاتف:
 +122114121141فاكس: 

   www.alahlicapital.com املوقع االلكرتوين: 

 

 معلومات أمين الحفظ (5
 )البالد املالية(شركة البالد لالستثمار 

 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 141طريق امللك فهد، ص.ب. 
 +122 12111 3232هاتف:
 +122112112211فاكس: 

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 
 
 

 

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

 
 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق األهلي

AlAhli Saudi Trading Equity Fund  
 

 صندوق استثماري عام مفتوح
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 
 
 

ه 4114 ربيع األول 11ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ  ،م.211 مارس 12هـ، املوافق 1431 الثاينمجادى  42صدرت مذكرة املعلومات بتاريخ 
  م..211 نوفمرب 20املوافق 

 
 

 
مجيع حمتويات مذكرة املعلومات اخلاصة بصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 

 جملس هيئة السوق املالية.
 
 

ص له حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار مايل مرخننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم 
 من اهليئة.
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 إشعار هام

فردين  نروجعت مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصندوق ومتت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء جملس إدارة الصندوق جمتمعني وم -
علومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال كامل املسؤولية عن دقة واكتمال امل

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

 
مذكرة  وطرح وحداته. ال تتحمل اهليئة أي مسؤولية عن حمتويات السعودية باألسهم للمتاجرةيس صندوق األهلي وافقت هيئة السوق املالية على تأس -

مذكرة  املعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد يف
على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال تعين موافقتها  املعلومات أو عن االعتماد

االستثمار  رعلى تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرا
 دوق يعود للمستثمر أو من ميثله.يف الصن

 

صندوق على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملاية من قبل اهليئة الشرعية املعينة ل السعودية باألسهم للمتاجرةمت اعتماد صندوق األهلي  -
 االستثمار.
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 قائمة المحتويات:

 مذكرة املعلومات

 صندوق االستثمار (1

 سياسات االستثمار وممارساته  (2

 املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق (3

 معلومات عامة (4

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب (5

 التقومي والتسعري (2

 التعامل  (0

 خصائص الوحدات (.

 احملاسبة وتقدمي التقارير (1

 جملس إدارة الصندوق (11

 اهليئة الشرعية (11

 مدير الصندوق (12

 أمني احلفظ (13

 احملاسب القانوين (14

 ات أخرىمعلوم (15

 ملحق: اإلفصاح املايل
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 مذكرة المعلومات:

 صندوق االستثمار (1

 اسم الصندوق .أ
 السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم  

 AlAhli Saudi Trading Equity Fund 

 وآخر تحديث لهاشروط وأحكام الصندوق تاريخ إصدار  .ب
ه املوافق 1441 ربيع األول 11ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ ، م.111 يونيو املوافق ه،1411 صفر يف شروط وأحكام الصندوقصدرت  

 .م.211 نوفمرب 20

 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته .ج
م ومت احلصول على موافقة اهليئة .111 يونيو ، املوافقه1411 صفريف مت اعتماد الصندوق يف األصل من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي  

 .م.211ديسمرب  12ه املوافق 1421ذو احلجة  .1استمرار طرح وحدات الصندوق بتاريخ على 

 مدة الصندوق وتاريخ استحقاقه .د

 هو صندوق استثماري مفتوح غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق. باألسهم السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة  

 عملة الصندوق .هـ
وف ، فإن سعر الصرف املستخدم يف هذه احلالة سالريال السعوديويف حال االشرتاك بعملة أخرى غري  الريال السعوديعملة الصندوق هي  

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

 سياسات االستثمار وممارساته (8

 األهداف االستثمارية للصندوق .أ

 خالل من الطويل، املدى على املال رأس يف النمو حتقيق إىل يهدف مفتوح استثماري صندوق هو السعودية باألسهم للمتاجرة األهلي صندوق 
 . للصندوق الشرعية اهليئة عن الصادرة الشرعية للمعايري وفقا السعودي األسهم سوق يف االستثمار

 األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسيأنواع  .ب

 

بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات  الصندوق يستثمر
هيئة السوق املالية. باإلضافة إىل ذلك، جيوي للصندوق االستثمار ( املرخصة من ETFsاألولية وحقوق األولوية، وصناديق املؤشرات املتداولة )
قوق السعودية )منو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحركات املدرجة يف السوق املوايية يف صناديق االستثمار العقاري املتداولة، وأسهم الش

تثمار الفائض ألسواق السعودية أو اخلليجية. ميكن ملدير الصندوق اساألولوية. كما جيوي للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف ا
 النقدي يف صفقات أو صناديق أسواق النقد.
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 سياسة تركيز استثمارات الصندوق .ج

 

  صايف نم مئوية كنسبة الصندوق استثمارات حدود وستكون لالستثمار، الشرعية املعايري مع متوافقة مالية أدوات يف إال الصندوق يستثمر لن  
 التايل: اجلدول يف موضح هو كما األصول قيمة  

 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول

ألولية وأسهم ا أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية واملوايية )مبا يف ذلك االكتتابات
 املؤشرات املتداولةصناديق االستثمار العقاري املتداولة وصناديق حقوق األولوية( و 

51٪ 111٪ 

 ٪51 ٪1 النقد، صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة، صفقات أسواق النقد

 ٪51 ٪1 صناديق استثمار أخرى تستثمر يف األسواق السعودية و/أو اخلليجية
 

 املعايري عليها نطبقت واليت الرئيسية السوق يف املدرجة الشركات أسهم من خمتارة جمموعة يف العادية، الظروف يف استثماراته، الصندوق يركز
 أو/و النقد، أسواق ناديقص يف أو/و نقداً، بقيمتها واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف يف للصندوق وجيوي الشرعية،
 .الشريعة مع املتوافقة النقد أسواق صفقات

يكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين ألغلب استثمارات الصندوق واألطراف النظرية حسب ما حتدده إحدى وكاالت يف حال استثمر يف أدوات أسواق النقد 
 ائتماين. ويف حال عدم وجود تصنيف BBB-/ فتش  Baa3/ موديز BBB-تايل: ستاندرد آند بوري الالتصنيف االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن ك

 طراف النظرية، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخلياً بناء على استقرار وسالمة املركز املايلالستثمارات الصندوق أو األ
 من صايف قيمة أصول الصندوق. ٪25للطرف النظري أو املصدر، علما بأن احلد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظري سيكون 

 ويبيع الصندوق فيها استثماراته أسواق األوراق المالية التي يشتري .د
 حبسب ما يراه مناسبا. وخليجيا ملدير الصندوق احلق يف توييع استثمارات الصندوق حمليا  

 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار .هـ

 

 الصندوق مدير دىل املتبعة االستثمار إلجراءات الصندوق يف االستثمارات وختضع نشطة، بطريقة احملفظة بإدارة الصندوق مدير قومي -
 وتقييم للشركة، ألساسيا التحليل بإجراء األصول إدارة فريق يقوم حيث الدقيقة، واملراجعة الشركات وحتليل الكمي الفحص تتضمن واليت
 .للشركة املستقبلية واخلطط املخاطرة، ومستوى اإلدارة، جودة

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

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق .و
 ( يف مذكرة معلومات الصندوق.2)ج( من الفقرة ) الفرعية عدا اليت مت ذكرها يف الفقرة فئات أصوللن يقوم مدير الصندوق باالستثمار يف  

 أي قيد آخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها .ز

 
واملعايري الشرعية اليت حتددها اهليئة  ،من الئحة صناديق االستثمار "قيود االستثمار" احلادية واألربعنييلتزم مدير الصندوق بالقيود الواردة يف املادة 

 الشرعية.
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 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها المدير أو مديرو صناديق آخرين .ح

 
 عاما طرحا هاحمتت املوافقة على طر  متوافقة مع أحكام الشريعةمن قيمة صايف أصوله يف صناديق استثمارية  ٪51حيق للصندوق استثمار حىت 

مع  األسواق السعودية أو األسواق اخلليجية أو صفقات أسواق النقد مبا يتناسب املدرجة يفاألسهم  يف تستثمر أن على املالية السوق هيئة من
 عوائد وخماطر الصندوق. وسيتقيد الصندوق بالقيود الواردة يف الئحة صناديق االستثمار عند االستثمار يف صناديق استثمارية أخرى.

 يتعلق فيما سياسته وبيان االقتراض، ممارسة صالحيات بشأن الصندوق مدير وسياسة االقتراض، في االستثمار صندوق صالحيات .ط
 الصندوق أصول برهن

 
ولفرتة استحقاق ال تزيد  من صايف قيمة أصوله ألغراض االستثمار ٪11حيق للصندوق احلصول على متويل وفقا للمعايري الشرعية مبا ال يتجاوي 

  طية طلبات االسرتداد.لغرض تغ اإلسالمي ، ويستثىن من هذه النسبة التمويلعن سنة

 نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ي
 .هأصول قيمة من صايف ٪25 هواحلد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظري  

 الصندوق مخاطر إلدارة الصندوق مدير سياسة .ك

ة للصندوق اجليدة واحلكيمة اليت حتقق األهداف االستثماريتكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار  
 احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلوماته، ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه للتأكد من اآليت:

 صندوق.من التوافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب اسرتداد متوقع  -
ملخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته وشروط وأحكام أن استثمارات الصندوق تقوم على توييع ا -

 الصندوق.
 مناقشة املخاطر التشغيلية وخماطر االئتمان وخماطر خمالفة قيود االستثمار مع جملس إدارة الصندوق بشكل دوري. -

 المؤشر لحساب المتبعة واألسس والمنهجية للمؤشر المزودة الجهة عن معلومات إلى باإلضافة االسترشادي، المؤشر .ل

 

 لألسهم السعودية املتوافقة مع الشريعة )العائد الكلي(.  مؤشر ستاندرد آند بوري
S&P Saudi Arabia Shariah Index (TR) 

ء املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وميكن للمستثمرين مراقبة أدا ذات السيولة أداء الشركات السعودية املدرجة حيسب املؤشر بناء على
( S&Pيتم تزويد خدمة املؤشر عن طريق شركة ستاندارد اند بوري ) www.alahlicapital.comاملؤشر على موقع الشركة اإللكرتوين 

 .للخدمات املالية

 المشتقات عقود .م
اوي وذلك بعد احلصول على موافقة اهليئة الشرعية أو من ميثلها. ولن تتج التحوط،قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية لغرض  

 . همن صايف قيمة أصول ٪11نسبة االستثمار 

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

 
 ال تنطبق هذه الفقرة على الصندوق.

 
 
 

http://www.alahlicapital.com/
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 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3

املخاطر وال تستطيع شركة األهلي املالية التأكيد بأن ييادة ستحدث يف قيمة االستثمارات يف الصندوق أو أن قيمة  مرتفعيعترب الصندوق  -
االستثمارات يف الصندوق والدخل الناتج عنها ميكن أن هتبط، وليس هناك من ضمان ميكن أن تقدمه شركة األهلي املالية بشأن حتقيق 

 الصندوق.ي وضعها +أهداف االستثمار الت
 املستقبل.  يف الصندوق أداء على مؤشراً  يُعد   للمؤشر ال السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء إن -
 ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق. -
، لذا فإن الصندوق أو مدير االستثمار يف الصندوق إيداعاً لدى أي بنك حملي يسوق أو يبيع األوراق املالية أو تابع لصندوق االستثمارال يعد  -

إن االستثمار يف صناديق أسواق النقد خيتلف عن إيداع  مالكي الوحدات معرضني خلسارة جزء أو كامل رأس ماهلم املستثمر يف الصندوق.
 دى بنك حملي.مبلغ نقدي ل

قد ال يتمكن املستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراهتم وجيب على إن قيمة الوحدات وإيراداهتا عرضة للصعود واهلبوط.  -
 األشخاص القيام باالستثمار يف الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على حتمل اخلسارة واليت قد تكون كبرية أحياناً.

يف  تؤثر أن احملتمل من رروف وأي الصندوق هلا املعرض الصندوق، واملخاطر يف باالستثمار املرتبطة احملتملة الرئيسية للمخاطر فيما يلي قائمة -
  :، علما بأن املخاطر املذكورة أدناه قد ال متثل مجيع عوامل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف وحدات الصندوقوعائداته الصندوق صايف أصول قيمة
إن االستثمار يف سوق األسهم يرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية باإلضافة إىل إمكانية حدوث هبوط كبري ومفاج  مخاطر أسواق األسهم:  

يف قيمة األسهم واحتمال خسارة جزء من رأس املال والتأثري السليب على سعر الوحدة. وبالتايل فإن املخاطرة يف استثمارات األسهم تكون 
   .اطر االستثمار يف أسواق النقد واملراحبات واألدوات االستثمارية قصرية األجل األخرىأعلى من خم

هي خماطر تركيز االستثمار يف الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار واليت تشمل أيضا خماطر  مخاطر االستثمارات الشرعية:
مما  مناسبة أحيانا هبدف االلتزام بالضوابط الشرعية لالستثمار اخلاصة بالصندوقإمكانية التخلص من بعض الشركات بأسعار قد تكون غري 
 .يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه وسعر الوحدة

يف حال استثمر الصندوق يف أسهم الشركات املدرجة يف السوق املوايية، فإن هذه الشركات قد  مخاطر االستثمار في السوق الموازية:
ى سيولة أقل من الشركات املدرجة يف السوق الرئيسية ال سيما وأن املشاركة يف هذه السوق مسموح لفئة حمددة من املستثمرين،  تتصف مبستو 

وق سكما قد تكون أسعار أسهم الشركات املدرجة يف السوق املوايية أكثر تقلبا نظرا ألن نسبة التذبذب العليا والدنيا أعلى من نسبتها يف ال
ا قد تكون الشركات املدرجة يف هذا السوق حديثة التأسيس أو هلا تاريخ تشغيلي قصري، ولديها موارد بشرية ومالية حمدودة. األساسية. كم

باإلضافة إىل ذلك، فإن متطلبات اإلفصاح على الشركات املدرجة يف هذا السوق أقل نسبيا من نظرياهتا يف السوق الرئيسية. وقد يؤثر كل 
  .مدير الصندوق ألداء الشركة وسعرها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة ذلك على كفاءة تقييم

اري ميكن للصندوق االستثمار يف وحدات صناديق االستثمار العق مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار العقاري المتداولة )ريت(: 
ت ستوى منخفض من السيولة والتعامل. كما قد تواجه أسعار وحدات تلك الصناديق تقلبااملتداولة، وبالتايل فإن هذه الصناديق قد تواجه م

نتيجة حلركة األسواق بشكل عام وأسواق العقارات على وجه اخلصوص. باإلضافة إىل ذلك، ليس هناك ما يضمن أن صناديق االستثمار 
لى أداء وي كما هو مطلوب مبوجب األنظمة ألن التوييعات تعتمد عالعقاري املتداولة ستقوم بتوييع الدخل على املستثمرين على أساس سن

األصول احلقيقية، كما أن توييع الدخل يعتمد على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماهتا إن وجدت. عالوة على ذلك، فإن االستثمار يف 
إلجيار أو اإلشغال، ا سلبا بسبب عوامل منها اخنفاض معدالت اهذه الصناديق يرتبط مبخاطر األصول العقارية واليت قد تتأثر قيمتها أو تقوميه

 .واملركز املايل للمستأجرين، وضعف البىن التحتية وغريها
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ب خماطر التغيري يف األوضاع املالية لألطراف املتعاقد معها نتيجة لتغريات يف اإلدارة أو املالءة املالية أو الطل مخاطر االئتمان والطرف النظير:
 أو املنتجات واخلدمات مما قد يؤدي إىل عدم وفائها بااللتزامات أو العقود املتفق عليها، وبالتايل إىل اخنفاض يف أسعار الوحدات.

إن أي تغيري خبفض التصنيف االئتماين من قبل وكاالت التصنيف االئتماين يف تصنيفات  ني:مخاطر خفض التصنيف االئتما
اإلصدار/املصدر أو الطرف النظري رمبا يؤثر سلبا على قيمة االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصول الصندوق واسعار وحدات الصندوق 

 .ة اململوكة للصندوق اليت مت خفض تصنيفها االئتماينميكن أن تنخفض نتيجة الخنفاض قيمة تلك األدوات االستثماري
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار مع أطراف نظرية غري  مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي لألطراف النظيرة:

اخلي الذي يقوم به مدير االئتماين الدمصنفني ائتمانيا واليت يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث والتحليل، مث التقومي والتصنيف 
الصندوق. حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل للطرف النظري رمبا يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على 

 .أسعار الوحدات
ى املنتجات ألوضاع املالية والطلب علا أوملصدر نتيجة لتغريات يف اإلدارة وهي خماطر التغيري يف أداء ا المخاطر المتعلقة بالُمصدر:

 .أواخلدمات اليت يقدمها املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا
 ةهي املخاطر الناجتة عن تركز استثمارات الصندوق يف بعض شركات وقطاعات السوق والذي جيعل أداء الصندوق عرض مخاطر التركز:

 .ابللتقلبات احلادة نتيجة التغري يف األوضاع اخلاصة يف الشركات والقطاعات اليت يستثمر هبا الصندوق واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سل
أسواقها ب هي خماطر التغيري يف األوضاع السياسية والقوانني السائدة يف الدولة اليت يهدف الصندوق إىل االستثمار المخاطر الجيوسياسية:

  .واليت قد تؤثر على أداء الصندوق سلباأو يف الدول اجملاورة 
درة مدير هي التغريات يف البيئة التنظيمية والتشريعات وأنظمة احملاسبة واللوائح احمللية، واحلكومية واليت تؤثر سلبا على ق المخاطر التشريعية:

ن هلا تأثري سليب ق وبالتايل يكو ة أسهم الشركات املستثمر فيها من قبل الصندو الصندوق على إدارة الصندوق أو قد تؤدي إىل اخنفاض قيم
 .على أداء الصندوق وقيمة وحداته

واليت قد قد تؤثر  لنفطكاالنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وأسعار االتغيري يف األوضاع االقتصادية   هي خماطر المخاطر االقتصادية:
 .ر هبا، وبالتايل   يتأثر أداء الصندوق وقيمة وحداته سلباقيمة األسهم املستثمسلبا على 

هي املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيري يف أسعار الفائدة. ولذا فإن قيمة األوراق املالية  مخاطر أسعار الفائدة:
 .وأسهم الشركات ميكن أن تتأثر بشكل سليب بتقلبات أسعار الفائدة

هي خماطر االستثمار يف أسهم شركات يصعب تسييلها بأسعار مناسبة يف بعض األوقات لتغطية متطلبات السيولة مما  سيولة:مخاطر ال
ق.  و يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق سلبا يف حالة البيع.  يف بعض الفرتات تكون السيولة متدنية مما قد يزيد من صعوبة تسييل استثمارات الصند

ته املنخفضة قد تؤثر سلباً على األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلبا كما أن سيولة السوق
  .من السيولة

رة عليها وتسبب دمارا  السيطانات وأي راهرة طبيعية ال ميكن ، واألعاصري والفيضتتمثل يف الرباكني، والزاليل مخاطر الكوارث الطبيعية:
دات االستثمارية مما قد يؤدي إىل اخنفاض أسعار وحعلى خمتلف القطاعات االقتصادية و متلكات واألصول، وقد توثر سلبا كبريا للم
 .الصندوق

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

كبري على قدرات ومهارات مورفي مدير الصندوق، مما يؤدي   يعتمد أداء الصندوق بشكل مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:
 .أحدهم وعدم وجود بديل مناسببشكل كبري عند استقالة أو غياب  إىل تأثر أداء الصندوق

سوق األسهم السعودي يعترب من األسواق الناشئة، واالستثمار يف السوق الناشئة قد ينطوي على خماطر مرتبطة  مخاطر األسواق الناشئة:
اإلخفاق أو التأخر يف تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية. كما أن االستثمار يف مثل هذه األسواق قد حيمل بني ب
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رب لكم األكاطياته خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد. إن القيمة السوقية لألوراق املالية املتاجر هبا يف األسواق الناشئة حمدودة نسبياً حيث أن 
لذلك، فإن أصول واستثمارات الصندوق يف السوق الناشئة قد كزة يف عدد حمدود من الشركات. و من أحجام القيمة السوقية واملتاجرة مرت 

 .تواجه قدرا أكرب من تقلبات األسعار، وسيولة أقل بشكل ملحوظ مقارنًة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا
يف سعر الصرف إىل اخلسائر عند االستثمار بعملة ختتلف عن عملة الصندوق، حيث أن أسعار  ميكن أن يؤدي االختالف مخاطر العملة:

 .الصرف قد ختتلف عند االسرتداد عن أسعار الصرف وقت االشرتاك يف الصندوق
دير الصندوق مل هي خماطر االستثمار يف شركات حديثة اإلنشاء وال متلك تاريخ تشغيلي يتيح مخاطر االستثمار في الطروحات األولية:

تقييم أداء الشركة بشكل كايف، كما أن الشركات اليت تطرح أوراقها املالية قد متثل قطاعات جديدة أو تكون يف مرحلة منو وتطوير وقد 
  .ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات

قد  ، فإن إدراج أسهم الشركات املكتتب فيها يف السوقيف حال اكتتاب الصندوق يف الطروحات األولية للشركات مخاطر تأخر اإلدراج:
لى عيتأخر مما يؤدي إىل احتجاي املبلغ الذي متت املشاركة به، وحيد ذلك من الفرص االستثمارية املتاحة للصندوق األمر الذي قد يؤثر سلبا 

 .أداء الصندوق وسعر الوحدة
اب تثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ املقرتضة يف الوقت احملدد ألسبيف حال اقرتاض مدير الصندوق لغرض االس :التمويلمخاطر 

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

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

 إن عدم التزام الشركات املدرجة يف السوق السعودي بنظام السوق املالية يف اململكة العربية السعودية ولوائحة التنفيذية مخاطر تعليق التداول:
مبا يف ذلك قواعد التسجيل واإلدراج قد يؤدي إىل تعليق تداول أسهم الشركات املدرجة األمر الذي قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق سلبا 

 .ةوبالتايل سعر الوحد
هي خماطر قيام مالكي الوحدات بعمليات اسرتداد كبرية ومتتابعة أحياناً 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

هي املخاطر اليت تتعلق باحتمال إخفاق اجلهة أو اجلهات املتعاقد معها يف الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية مع مدير الصندوق  خاطر االئتمانية:الم
ة وفقا للعقود أو االتفاقيات بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حال االستثمار يف صناديق املراحبة واليت تقوم بصفقات املراحب

 .مع أطراف أخرى واليت يف حال إخفاقها ستؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة
تتمثل يف خماطر تضاؤل فرصة الصندوق يف احلصول على عدد أسهم كايف وذلك بسبب ايدياد الشركات  مخاطر نتائج التخصيص:

  الصندوق، كما ال يستطيع الصندوق ضمان حق املشاركة يفوالصناديق اليت تشارك يف عملية بناء سجل األوامر ومن مث االكتتاب يف
 قاإلصدارات األولية أو استمرار هيئة السوق املالية على طرح اإلصدارات بطريقة بناء سجل األوامر، وذلك قد يؤدي إىل قلة إيردات الصندو 

 واليت ستنعكس سلبا على سعر الوحدة.

 معلومات عامة (2

 لالستثمار بهذا الصندوقالفئة المستهدفة  أ.
 .املدى الطويل حتقيق النمو يف رأس املال على يستهدف الصندوق املستثمرين الراغبني يف 
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 األرباح توزيع سياسة ب.
 ال يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات. 

 األداء السابق للصندوق  ج.

 

 ، وثالث سنوات، وخمس سنوات وعشر سنوات:واحدة لسنة بالمؤشر مقارنة للصندوق اإلجمالي نسبة العائد -
سنوات 3 سنة الفترة سنوات 5  سنوات 11   

-2.23 عائد الصندوق  2.21-  3.12 1.10-  

-.1.0 1..3 عائد المؤشر  3.22 1.23-  

 العائد اإلجمالي السنوي منذ إطالق الصندوق:نسبة  -

 8112 8112 8115 8112 8113 8118 8111 8111 8112 8112 السنة

عائد 
 الصندوق

51.5- 33.23 12.50 1.10 5.21 31.34 1.11- 12..2- ..35 2.23- 

عائد 
 المؤشر

52.2.- 3..51 13.35 2.40 12.43 2..24 4.04- 14.1.- 11.50 3..1 

 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. -
من  (01)من شروط وأحكام الصندوق ووفقا للمادة  (11)احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة  -

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

 احملددة يف الئحة صناديق االستثمار.قبل سريانه وفقا لنوعه وحسب املدة 
احلصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيري أساسي يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة  -

 املعلومات.
 إدارة أصول الصندوق مبا حيقق أقصى مصلحة هلم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثمار. -
 .وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق  -
إدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمية   -

ض اإلشراف النظامي. كما لن تتم مشاركة معلومات مالكي للصندوق )هيئة السوق املالية( يف االطالع على سجالت الصندوق ألغرا
ة صالوحدات إال يف احلاالت الضرورية الاليمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املخت

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

 عند طلبها.

http://www.alahlicapital.com/
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( يوما من التاريخ املزمع إهناء 21إشعار مالكي الوحدات كتابيا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إهناء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) -
 .ومذكرة املعلومات اإلخالل بشروط وأحكام الصندوقالصندوق فيه دون 

 يق االستثمار.ويف الئحة صناد ومذكرة املعلومات دفع عوائد االسرتداد خالل الفرتة الزمنية املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق -
 حيق ملالكي الوحدات اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري مهم دون فرض أي رسوم اسرتداد. -
قوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة أي ح -

 العربية السعودية ذات العالقة.

 الوحدات مالكي مسؤوليات  ه.

 

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

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

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

دير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية ويتنايل عن مجيع حقوقه وأي مطالبات من فبموجب هذا يوافق مالكو الوحدات على جتنيب م
مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غري مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشوفات احلساب واإلشعارات أو أية معلومات 

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

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

 باإلنهاء الخاصة واإلجراءات االستثمار صندوق إنهاء تستوجب التي الحاالت و.

 

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

 ( الئحة صناديق االستثمار:32اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة )
إذا رغب مدير الصندوق يف إهناء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  -

 التاريخ املزمع إهناء الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.( يوما من 21)
سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوييع املبالغ املتبقية على مالكي الوحدات  -

 اس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات.املسجلني يف تاريخ التصفية على أس
 يعلن مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين وموقع تداول عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته. -

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق. ز.
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 واألتعابمقابل الخدمات والعموالت  (5

 االستثمار صندوق أصول من المدفوعات أنواع أ. 
 ، حتسبحتسب من صايف قيمة أصول الصندوق ٪1.05يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 

 سيتم الصندوق، هذا يف املالية األهلي شركة قبل من املدارة الصناديق من آخر صندوق أي استثمر حال يف. شهريا وختصم تقومي يوم كل يف
ختضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا و  .دفعها إعادة أو اإلدارة رسوم عن التنايل

 .والئحته التنفيذية ضريبة القيمة املضافة نظامللنسب اليت ينص عليها 
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.
ددها األنظمة حت تدفع مصاريف الوساطة أو أية رسوم تداول أخرى من قبل الصندوق مباشرة مبستوياتالتعامل )الوساطة(: مصاريف ورسوم  

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

سوم ر ملدير الصندوق احلق يف حتميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح هبا نظاميا وهي على سبيل املثال: المصاريف األخرى: الرسوم و  
 الرقابية، لرسوموا املستقلني، ورسوم الرقابة واالستشارات الشرعية، الصندوق إدارة جملس ومصاريف احلسابات، مراجعة مصاريفاحلفظ، 
 ٪1.51 ملصاريفا وليس من املتوقع أن يتجاوي إمجايل تلك بالصندوق. اخلاصة والعمليات اإلدارية املصاريف إىل باإلضافة تداول، ورسوم

  هي على النحو التايل:خالل السنة املالية. و  سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق
 حتت الصندوق أصول قيمة من( أساس نقطة 2) ٪1.12 تبلغ سنوية حفظ أتعاب الصندوق من احلفظ أمني يتقاضى رسوم الحفظ: 

 باإلضافة. سعودي لاير 21 تبلغ صفقة كل عن ثابتة رسوم احلفظ أمني يستحق كما. شهريا وختصم تقومي يوم كل يف حتسب احلفظ
 .إلكرتونية بطريقة تتم ال صفقة كل عن لاير 11 إىل

لاير سنويا مقسمة على  141,111أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  كل عضو من  يتقاضى مكافآت مجلس إدارة الصندوق: 
 .عدد الصناديق العامة املفتوحة املدارة من قبل مدير الصندوق واليت يشرف عليها اجمللس

 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميحتسب  سنويا لاير .32,52 أتعاب مراجع الحسابات:       
 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميسنويا حتسب  لاير 20,111: الشرعية أتعاب خدمات الرقابة 
 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميسنويا حتسب  لاير 0،511رسوم هيئة السوق المالية:  
 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميسنويا حتسب  لاير 5111رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  
حجم وق من نسبة أصول الصنديتم حتميلها على الصندوق على أساس  البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق:مصاريف معالجة  

 الصناديق العامة اليت يقوم مدير الصندوق مبعاجلة بياناهتا وبالعمليات اخلاصة هبا.أصول 
 تشمل ضريبة لي املالية ومقدمي اخلدمات اآلخرين الجتدر اإلشارة إىل أن مجيع الرسوم واألتعاب والعموالت واملصاريف اليت تستحق لأله 

 القيمة املضافة. ضريبة نظام عليها ينص اليت للنسب وفقاً  منفصل بشكل املالية األهلي إىل الصندوق سيدفعها واليت املضافة القيمة
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 )بالريال السعودي( .الخاصة بالصندوقالسنوية والمصاريف  الرسوم جميع يوضح الجدول التالي ب.
 

 

 طريقة الحساب النسبة/المبلغ المفروض نوع الرسم
تكرار دفع 

 الرسم

متوسط  من تقومي يوم كلحتسب   ٪1.05 أتعاب اإلدارة
 صايف قيمة أصول الصندوق

ختصم بشكل 
 شهري

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

 تداول أصول الصندوق وحجم العملياتحبسب  مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(

 األخرى*المصاريف 

حتسب يف كل يوم تقومي من  .32,52 أتعاب مراجع الحسابات
 ختصم بشكل شهري أصول الصندوق

مكافآت أعضاء مجلس إدارة 
 الصندوق المستقلين السنوية
العامة()مقسمة على عدد الصناديق   

141,111 
حتسب يف كل يوم تقومي من 

وتقسم على  أصول الصندوق
 عدد الصناديق العامة املفتوحه

 ختصم بشكل شهري

حتسب يف كل يوم تقومي من  ٪1.12 رسوم الحفظ
 ختصم بشكل شهري أصول الصندوق

حتسب يف كل يوم تقومي من  20,111 ةالشرعي أتعاب خدمات الرقابة
 بشكل شهريختصم  أصول الصندوق

رسوم هيئة السوق المالية 
 السنوية

حتسب يف كل يوم تقومي من  0،511
 ختصم بشكل شهري أصول الصندوق

رسوم نشر معلومات الصندوق 
 على موقع تداول

حتسب يف كل يوم تقومي من  5،111
 ختصم بشكل شهري أصول الصندوق

مصاريف معالجة البيانات 
 والعمليات الخاصة بالصندوق 

وتراجع بشكل ربع تقدر 
 سنوي

حتسب يف كل يوم تقومي من 
 ختصم بشكل شهري أصول الصندوق

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، ويقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف  ٪1.51 *لن تزيد املصاريف األخرى جمتمعة عن
 اليت مت حتميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي )كل ثالث أشهر(.

الصندوق أنه ال توجد أي رسوم أو مصاريف أخرى غري ما مت ذكره أعاله وأن مدير الصندوق سيتحمل مسؤولية أي رسم يقر مدير 
 آخر مل يتم اإلفصاح ملالكي الوحدات.
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 الصفقات مقابل  (أ

 ال يوجد مقابل للصفقات يفرضها مدير الصندوق على االشرتاك واالسرتداد. 

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

 م. هلبتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق االستثمار أو بتقدمي أحباث ملصلحة الصندوق وفقا لالئحة األشخاص املرخص 
 الصندوق عملة أساس على الوحدات مالك قبل من تدفع التي الصفقات ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال  (ج

 :لايرآالف  11اجلدول التايل يوضح استثمارا افرتاضيا ملالك الوحدات بافرتاض أن قيمة استثمار مالك الوحدات 
 ( استثمار افرتاضي ملالك الوحدات وحصته من املصاريف السنوية2جدول )

  

 

 المبلغ التقديري/االفتراضي الوصف 
 11,111 استثمار مالك الوحدات االفرتاضي

 51  (٪1.5) املصاريف األخرى
 104.13 (٪1.05رسوم اإلدارة )

 11.21 على الرسوم واملصاريف (٪5ضريبة القيمة املضافة )
 1,024.20 صايف قيمة وحدات املستثمر 

 التقويم والتسعير (2

 صندوقالطريقة تقويم كل أصل يملكه  أ.

 املستحقة، األرباح ليهاإ مضافا التقومي يوم يف الصندوق ميلكها اليت األسهم إغالق أسعار على بناء الصندوق أصول قيمة إمجايل احتساب يتم 
 املشاركة متت اليت ألسهما تقومي وسيتم. الصندوق قبل من معلن وحدة سعر آخر احتساب فسيتم استثمارية صناديق يف االستثمار حالة ويف
 .االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولية الطروحات يف هبا

 عدد نقاط التقويم وتكرارها ب.

ليوم التايل ليوم ايتم تقومي قيمة أصول الصندوق كما يف متام الساعة اخلامسة مساء يف كل يوم تعامل، ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنهاية  
 .التقومي

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ ج.
 أو االحتساب اخلاط  لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايل:يف حال التقومي أو التسعري اخلاط  ألي أصل من أصول الصندوق  

 توثيق أي تقومي أو تسعري خاط  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. -
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أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك  ٪1.5املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة إبالغ هيئة السوق  -
( 01فورا يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

 من الئحة صناديق االستثمار.
( من الئحة 02ملخصا جبميع أخطاء التقومي والتسعري )إن وجدت( هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة ) قدم مدير الصندوقي -

 صناديق االستثمار.
 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد د.

شاماًل األرباح املستحقة وأي  (2الفرعية )أ( من الفقرة ) الصندوق املذكورة يف الفقرةيتم احتساب سعر الوحدة حبساب إمجايل قيمة أصول  
ات مأرباح حتت التحصيل واألرباح املويعة اليت سيعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصاً أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم مجيع املصاريف وااللتزا

نائية أو الطارئة اليت ت االستثالثابتة وأية مصروفات مستحقة، مث قسمة الناتج على إمجايل عدد الوحدات القائمة يف ذلك الوقت. ويف احلاال
يقرر فيها مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقومي جزء كبري من أصول الصندوق بشكل ميكن التعويل عليه جيوي تأخري تقومي أصول 

 الصندوق على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء املؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.
 لتايل:حُتسب صايف قيمة أصول الصندوق كا

يتم حساب مجيع املصاريف والرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية على أساس يومي من إمجايل حجم األصول ويتم خصمها يف يوم  .1
 التقومي.

 حتسب وختصم رسوم اإلدارة من ناتج اخلطوة السابقة ويكون الناتج هو صايف قيمة أصول الصندوق. .2

 وميكن تلخيص اخلطوتني السابقتني يف املعادلة التالية: 

 )رسوم اإلدارة( –الرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية الفعلية(  –صايف قيمة أصول الصندوق= )إمجايل حجم األصول 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها ه.

من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص مبدير الصندوق  بنهاية يوم التعامليعلن مدير الصندوق عن سعر الوحدة  
www.alahlicapital.com  وموقع تداولwww.tadawul.com.sa.  

 التعامل (2

 تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة  أ.

 .لاير سعودي واحدوكان سعر الوحدة عند بداية الطرح  م.111 يونيو املوافق ه،1411 صفر وحدات يفمت طرح ال 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ب.
 يتم قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل يوم تعامل.أيام بيع واسترداد وحدات الصندوق:  

صباحا يف يوم التعامل لكي تبدأ املشاركة  كل االشرتاكات اليت تتم بالريال السعودي جيب أن تدفع قبل أوعند الساعة العاشرة االشتراك:تقديم طلبات 
تهدف املساليت يتم تقدميها بعد الساعة العاشرة صباحا أو إذا صادف يوم االشرتاك  يف الصندوق يف نفس يوم التعامل الذي مت االشرتاك فيه، أما الطلبات

حيتفظ مدير الصندوق  لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف يوم التعامل التايل. عطلة رمسية للبنوك أو
 باحلق يف متديد وقت االشرتاك إىل بعد الساعة العاشرة صباحا يف يوم التعامل.

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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االسرتداد يف أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسرتداد أو توقيع النموذج اخلاص باالسرتداد عن : جيوي تقديم طلبات االسترداد
وم يطريق الفروع قبل أوعند الساعة العاشرة صباحا يف يوم التعامل، أما الطلبات اليت يتم تقدميها بعد الساعة العاشرة صباحا أو إذا صادف 

وم لبنوك أو لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االسرتداد يف ياالسرتداد املستهدف عطلة رمسية ل
 .التعامل التايل. حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف متديد وقت االسرتداد إىل بعد الساعة العاشرة صباحا يف يوم التعامل

 إجراءات االشتراك واالسترداد ج.

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

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

سب نوع الشركة أو املؤسسة. وحيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اعتماد االشرتاك مبجرد استالم للشركة باإلضافة إىل أي مستندات أخرى ح
 االستمارات فقط.

ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السرتداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي إجراءات االسترداد: 
ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة )االنرتنت واهلاتف(. جيب أن يقوم أو بتعبئة وتسليم منوذج االسرتداد الذي 

 املستثمر بإبراي بطاقة اهلوية الوطنية أو اإلقامة غري منتهية الصالحية وذلك يف حال رغبته باالسرتداد عن طريق الفروع. كما على مالك
ة وحداته كليا أو جزئيا. ويف حال تقدمي مالك الوحدات طلب اسرتداد جزئي من الصندوق، الوحدات حتديد ما إذا كان يرغب يف اسرتداد قيم

مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته إىل أقل من مبلغ االسرتداد اجلزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسرتداد 
داد جديد ليتم مدير الصندوق، وبالتايل على املستثمر تقدمي طلب اسرت  املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، بدون أي مسؤولية على

 تنفيذه يف يوم التقومي الالحق.
جزئني  تعترب عملية التحويل بني صندوقني من صناديق شركة األهلي املالية مبثابة عملية واحدة ترتكب منإجراءات التحويل بين صندوقين: 

رتاك ألساس، يتم تنفيذ عملية االسرتداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االسرتداد" أعاله، مث تتم عملية االشمنفصلني: اسرتداد واشرتاك. وعلى هذا ا
طبقا لبند "تقدمي طلبات االشرتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذج التحويل وتقدميه إىل 

 ه الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.ممثل خدمات العمالء بالفرع مصحوبا هبويت
 الحد األدنى للملكية:
 لاير سعودي 5،111احلد األدىن لالشرتاك: 

 لاير سعودي 2،111احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 
 لاير سعودي 2،111احلد األدىن لالسرتداد: 

 لاير سعودي 2،111احلد األدىن مللكية وحدات الصندوق: 
 المدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:

ندها سعر أقصى، لنقطة التقومي اليت حدد ع دالتايل، حبتتاح مبالغ االسرتداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل يف اليوم اخلامس 
 االسرتداد.
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 سجل مالكي الوحدات د.
ملالكي الوحدات، وفقا ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار، وحفظه يف اململكة ويتم يعد مدير الصندوق مسؤوال عن إعداد سجل حمدث  

 التعامل مع هذا السجل مبنتهى السرية. ميثل سجل مالكي الوحدات دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه.
مات لبدء الصندوق إىل الئحة صناديق االستثمار وتعليال يوجد حد أدىن للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق مجعه، وخيضع احلد األدىن  ه. 

 اهليئة.
ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول  11اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  و.

 الصندوق
ملتطلب استيفاؤه من الصادرة من اهليئة فيما يتعلق باحلد األدىن ايتبع مدير الصندوق املتطلبات الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم  

( ماليني لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق باختاذ 11صايف قيمة أصول الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن عشرة )
  :اإلجراءات التالية

 إبالغ جملس إدارة الصندوق هبذا احلدث، -
 ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر،متابعة أداء الصندوق  -
 يف حال انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإهناء الصندوق وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية -

 .)و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا املتطلب 2110فرباير  11هـ املوافق .143مجادى األول  14علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 

 م..211ديسمرب  31حىت تاريخ 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت. ح.
 تأجيل عمليات االسترداد: 

تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل إذا بلغ إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملالكي جيوي ملدير الصندوق تأجيل 
أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب  ٪11الوحدات يف أي يوم تعامل 

 صندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا حبسن نية.يف أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير ال
 يعلق مدير الصندوق التعامل يف وحدات الصندوق يف احلاالت التالية:

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

 بالنسبة إىل أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أهنا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.
 طلبات االشتراك:رفض 

ظام مكافحة نميكن ملدير الصندوق رفض أي طلب اشرتاك يف الصندوق عندما يرتتب على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو 
الكي مغسل األموال. كما ميكن ملدير الصندوق وقف قبول طلبات االشرتاك إذا كانت ييادة االشرتاكات يف الصندوق تؤثر سلبا على 

 الوحدات احلاليني.
  االسترداد من قبل مدير الصندوق:

ذا رأى أن إ حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اسرتداد الوحدات اليت مت بيعها ألي مستثمر كلياً أو جزئياً مع إرسال إشعار للمستثمر فيما بعد
دون بهذا االشرتاك ميكن أن ينتج عنه خمالفة أنظمة هيئة السوق املالية و/أو أية أنظمة أخرى معمول هبا و/أو شروط وأحكام الصندوق 

 .حتمل املدير ألية مسؤولية
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 بيان اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل. ط.
يف حال مت تأجيل عمليات االسرتداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسرتداد املطلوب تأجيلها وذلك  

 من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسرتداد".( 21)وفقا ملتطلبات املادة 
 خصائص الوحدات (2

 الصندوق متساوية يف احلقوق والواجبات.سيكون هناك نوع واحد من الوحدات يف  
 المحاسبة وتقديم التقارير (2

 المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية أ.
( يوما من هناية فرتة التقرير وذلك يف 35يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية وتتاح للجمهور وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوي ) - 

 احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع االلكرتوين للسوق.األماكن وبالوسائل 
ات امللحق بيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطل -

الئحة صناديق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهور  ( من5رقم )
 ( يوما من هناية فرتة التقرير. 01خالل مدة ال تتجاوي )

لصندوق خالل ايزود مدير الصندوق كل مالك وحدات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت ميتلكها وسجل صفقاته يف وحدات  -
 ( يوما من كل صفقة يف وحدات الصندوق يقوم هبا مالك الوحدات.15)
يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل مالك الوحدات الوحدات )مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأهنا  -

وما من هناية السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح ( ي31البيان( يلخص صفقاته يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل )
املويعة وإمجايل مقابل اخلدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

وأحكام الصندوق  تثمار أو يف شروطاملعلومات، باإلضافة إىل خمالفات قيود االستثمار إن وجدت املنصوص عليها يف الئحة صناديق االس
 أو يف مذكرة املعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير 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  www.tadawul.com.saاإللكرتوين للسوق: 
 و/أو كرسالة نصية و/أو الفاكس كما هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.

 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية. ج.

 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها من قبل مالكي وحدات الصندوق. د.
 مجلس إدارة الصندوق  (11

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية  أ.
مدة عضوية اجمللس من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ومتتد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكون اجمللس من األعضاء التالية تبدأ  

 أمساءهم:
 )رئيس جملس إدارة الصندوق(العلي  حممد عبداهلل

 )عضو غري مستقل(حممد جعفر السقاف 
 )عضو مستقل(عبدالرؤوف سليمان باناجة 
 )عضو مستقل(عالء الدين رياض سامي 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ب.
 ) الصندوقمحمد عبداهلل العلي )رئيس مجلس إدارة  

تقلد خالهلا عدة مهام كان آخرها  2113إىل  2114رئيس تطوير املنتجات يف شركة األهلي املالية. عمل يف هيئة السوق املالية من عام 
خمالفات صناديق االستثمار والطرح. قبل انضمامه إىل شركة األهلي املالية، عمل مديرا لتطوير املنتجات يف شركة جدوى  مدير وحدة

حصل على شهادة احمللل املايل  عاما من اخلربة يف القطاع املايل. 12لالستثمار ومدير إئتمان يف جمموعة سامبا املالية. لديه أكثر من 
  شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو، الواليات املتحدة، وحيمل (CFA)املعتمد 

 محمد جعفر السقاف )عضو غير مستقل(
م، عمل يف البنك األهلي 2110رئيس مبيعات شبكة الفروع يف شركة األهلي املالية. انضم إىل شركة األهلي املالية منذ تأسيسها يف عام 

( عاما من اخلربة يف القطاع املايل. وهو حاصل على شهادة 24التجاري يف عدة إدارات منها إدارة االستثمار وإدارة الفروع. لديه أكثر من )
 التخطيط املايل الشخصي وإدارة الثروات من املعهد املصريف من دهلاوسي، كندا.  دبلوم

 الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجة )عضو مستقل(
م، عمل  11.1يعمل حاليا كمستشار مستقل لعدة شركات، حصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام 

جامعة امللك سعود، كما عمل مستشارا يف كل من ويارة املالية ومؤسسة النقد العريب السعودي. عمل أيضا يف الصناعة كأستاذ مساعد يف 
 املصرفية وتبوأ مناصب ورائفا عليا يف بنك ساب وبنك اخلليج الدويل والبنك األهلي التجاري.

 عالء الدين رياض سامي )عضو مستقل(
م، كما أنه عضو مبجلس إدارة كل من شركة 2115التنفيذي لالستثمار جملموعة الزاهد القابضة منذ العام نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس 

خدمات العجيل املالية، والبنك الدويل الوطين، وشركة الفنادق العربية الدولية، وشركة صناعات املواصالت العربية وشركة ستالوب وعدة 
القتصاد من جامعة القاهرة، ودرجة املاجستري يف اإلدارة املالية الدولية من اجلامعة األمريكية يف شركات أخرى. حيمل درجة البكالوريوس يف ا

م انضم إىل البنك السعودي اهلولندي قبل انضمامه 1101م مع بنك باركليز القاهرة، ويف عام 1100القاهرة. بدأ حياته الوريفية عام 
 جملموعة الزاهد القابضة.

 ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوقوصف أدوار  ج.
 :اآليت احلصر، ال املثال سبيل على الصندوق، إدارة جملس أعضاء مسؤوليات تشمل - 

 .فيها طرفا الصندوق يكون اليت اجلوهرية والتقارير والقرارات العقود مجيع على املوافقة -
 .ستثماراال صناديق لالئحة وفقا الصندوق مدير عنه يفصح مصاحل تضارب أي على املصادقة مناسبا، ذلك كان ومىت اإلشراف، -
 غسل عن لتبليغا ومسؤول الصندوق مدير لدى( وااللتزام املطابقة جلنة) وااللتزام املطابقة مسؤول مع األقل على سنويا مرتني االجتماع -

 .املتبعة واألنظمة اللوائح جبميع الصندوق مدير التزام من للتأكد لديه، اإلرهاب ومتويل األموال
 .تعيينه حالة يف املصفي يرفعها توصية أي إقرار -
 .تثماراالس صناديق بالئحة العالقة ذات األخرى واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد -
 وأحكام لومات،املع ومذكرة الصندوق وأحكام لشروط وفقا الوحدات مالكي مصلحة حيقق مبا مبسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد -

 .االستثمار صناديق الئحة
 .فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق وملصلحة بأمانة العمل -
 .الصندوق مدير قبل من ترشيحه بعد القانوين احملاسب تعيني على املوافقة -
 .اجمللس اختذها اليت والقرارات االجتماعات وقائع مجيع تبني اليت االجتماعات حماضر تدوين -
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 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق د.
ملستقل يتقاضى عضو جملس إدارة الصندوق ايتم حتميل الصندوق باملكافآت اخلاصة خبدمات أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني. و  

للمزيد من و ألف ريـال سنويا مقسمة على عدد الصناديق العامة املفتوحة املدارة من قبل مدير الصندوق واليت يشرف عليها اجمللس.  141
 ( من مذكرة املعلومات وملخص اإلفصاح املايل.5اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة اخلامسة )

 المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوقتضارب  ه.
جيوي ألعضاء جملس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حني آلخر لصناديق أخرى قد تنشد أهدافًا استثمارية مماثلة لتلك اخلاصة  

عارض ه، أنه يف موقف ينطوي على تبالصندوق. ولذلك، فمن املمكن أن جيد أحد أعضاء جملس إدارة الصندوق، يف نطاق ممارسته ألعمال
حمتمل يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي حال، ففي تلك احلاالت سوف يراعي عضو جملس اإلدارة 

اه عمالئه اآلخرين التزاماته بالتصرف مبا حيقق أقصى مصاحل مالكي الوحدات املعنيني إىل أقصى درجة ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته جت
عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارض حمتمل يف املصاحل، ويف احلاالت اليت تتطلب التصويت سوف ميتنع ذلك العضو عن 
ذلك. علما أنه إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة الصندوق أو 

 لس إدارة الصندوق حُيتمل تعارضها مع مصاحل الصندوق.أعضاء جم

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة و.
 دوق معينون يف الصناديق التالية:مجيع أعضاء جملس اإلدارة املعينون للصن 

الدين سامي عالء عبدالرؤوف باناجة محمد السقاف محمد العلي اسم الصندوق / العضو   

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي اخلليجي للنمو والدخل
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار 
 ✓ ✓ ✓ ✓ العقارية املتداولة

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

 ✓ ✓ ✓ ✓ واملتوسطةالصغرية 

 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي لألسهم العاملية
 ✓ ✓ ✓ ✓ صندوق األهلي للطروحات األولية

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

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

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

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

(1) ✓    
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صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 
    ✓ ( الثاين1)

 ✓ ✓   صندوق األهلي للتطوير العقاري السكين
  ✓   صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية* 
   ✓  صندوق مسكن العربية للتطوير العقاري*

 *ال تدار من قبل مدير الصندوق
 الشرعية الهيئة  (11

 أسماء أعضاء الهيئة الشرعية، ومؤهالتهم: أ.
 الشيخ/ عبداهلل بن سليمان المنيع )رئيساً للهيئة( 

 .عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ومستشار يف الديوان امللكي وعضو اللجنة الشرعية إلعداد مدونة األحكام القضائية
اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل إلسالمي، وكان سابقاً عضواً وهو أيضا عضو يف جممع الفقه 

هـ ، ونائب رئيس حماكم مكة املكرمة وقاض سابق يف حمكمة التمييز مبكة 1311يف اللجنة القضائية العليا للمملكة منذ تأسيسها يف العام 
سات يع عضو يف العديد من اهليئات الشرعية اإلشرافية على البنوك يف اململكة ويف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤساملكرمة. والشيخ عبد هلل املن

( وألف أيضاً العديد من الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي. حيمل درجة املاجستري من املعهد العايل AAOIFIاملالية اإلسالمية )
 حممد بن سعود اإلسالمية.  للقضاء التابع جلامعة اإلمام

 الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن عبدالعزيز المصلح )عضواً بالهيئة(
بن  دالشيخ عبد اهلل املصلح عامل معروف وهو األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاي العلمي يف القرآن والسنة. أنشأ فرع جلامعة اإلمام حمم

هـ. كما شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين يف جامعة 1415هـ حىت عام 1312عام سعود اإلسالمية يف أهبا وكان مديراً له من 
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأهبا. الشيخ املصلح أيضاً عضو يف العديد من اهليئات الشرعية املشرفة على البنوك يف اململكة ومتحدث

 من الكتب يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي.دائم يف الربامج التلفزيونية اإلسالمية ومؤلف للعديد 
 الشيخ الدكتور/ عبداهلل بن محمد المطلق )عضواً بالهيئة(

 يف اً الشيخ الدكتور عبداهلل بن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، كما يعمل مستشار 
ابقاً لقسم الفقه املقارن يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض.  والشيخ الدكتور املطلق عضو الديوان امللكي، وكان عميداً س

 يف اهليئات الشرعية بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.
 الشيخ الدكتور/ محمد علي القري )عضواً بالهيئة(

 يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، اململكة العربية السعودية، واملدير السابق ملركز أحباث الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي
بري خاالقتصاد اإلسالمي، يف نفس اجلامعة. وهو عضو يف العديد من اهليئات الشرعية يف عدد من البنوك واملؤسسات املالية احمللية والدولية و 

 ابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. وهو أيضا عضو يفمعروف يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل الت
قتصادية هيئات حترير العديد من املطبوعات األكادميية يف جمال التمويل والفقه اإلسالمي )جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل وجملة الدراسات اال

(  IAAEسالمي للتنمية وجملة االقتصاد اإلسالمي اليت تنشرها الرابطة الدولية خلرباء االقتصاد اإلسالمي )اإلسالمية اليت ينشرها البنك اإل
بلندن وسلسلة الشريعة اإلسالمية من اجمللس االستشاري بكلية احلقوق جامعة هارفارد. والدكتور حممد بن علي القري حاصل على دكتوراه 

حائز على اجلائزة العاملية يف اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي للتنمية للعام يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، و 
. وقد قام بتأليف العديد من الكتب واملقاالت عن التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلجنليزية، وهو متحدث دائم عن املصرفية 2114

 ع أحناء العامل.اإلسالمية يف املؤمترات املالية يف مجي
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 الهيئة الشرعيةأدوار ومسؤوليات  ب.
 مراجعة مستندات طرح الصندوق مبا يف ذلك مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق، واملوافقة على أي تعديل الحق عليها. - 

 إعداد املعايري الشرعية اليت يتقيد هبا الصندوق عند االستثمار. -
 االجتماع إن تطلب األمر ملناقشة املسائل املتعلقة بالصندوق.  -
الرد على االستفسارات املوجهة من مدير الصندوق واملتعلقة باستثمارات الصندوق أو أنشطته أو اهليكل االستثماري واخلاصة بااللتزام  -

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

 تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ج.
( ريـال على الصندوق، وسيتم حتميل مبالغ االستشارات 20,111سيتم حتميل الصندوق باألتعاب املالية اخلاصة خبدمات الرقابة مببلغ ) 

 بشكل منفصل إن وجدت.الشرعية املتعلقة بالصندوق 

 المعايير الشرعية د.

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

 شراء أسهم الشركات املسامهة ذات األغراض التالية:ت اهليئة الشرعية عدم جواي بيع و رأ
املخالفة  ةممارسة األنشطة املالية اليت ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل املصارف التقليدية اليت تتعامل بالفائدة أو األدوات املالي -

 ألحكام الشريعة اإلسالمية و)شركات التأمني باستثناء شركات التأمني التكافلي اإلسالمي(؛
 حكمهما؛ إنتاج وتوييع اخلمور أو الدخان وما يف -
 إنتاج وتوييع حلم اخلنزير ومشتقاته؛ -
 إنتاج وتوييع اللحوم غري املذكاة؛ -
 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته؛ -
 إنتاج ونشر أفالم اخلالعة وكتب اجملون واجملالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما؛ -
 مر أو غريه.املطاعم والفنادق وأماكن اللهو اليت تقدم خدمات حمرمة كبيع اخل -

 :المؤشرات المالية
 ال جيوي االستثمار يف أسهم شركات: 

 ؛( من القيمة السوقية السهم الشركة٪41) جمموع الديون )على الغري( عن فيهايزيد  -
 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛٪33يزيد جمموع النقد والودائع فيها عن ) -
 ( من القيمة السوقية ألسهم الشركة؛٪33من )تكون القروض الربوية وفقاً مليزانيتها أكثر  -
( من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه املصادر من فوائد ربوية أم من ٪5يزيد فيها الدخل غري املشروع من خمتلف املصادرعن ) -

 مصادر أخرى غري مباحة.
ند الطلب السوقية ألسهم الشركات والدخل غري املشروع عسوف يقوم مدير الصندوق بتزويد املستثمرين يف الصندوق بآلية حساب القيمة 

 وبدون أي رسوم.
 :التطهير
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جيب على مدير الصندوق حتديد الدخل غري املشروع وإيداعه يف يف صندوق األهلي للصدقات أو حساب خاص لصرفه يف األعمال اخلريية. 
 لشرعية.ويتم التطهري بشكل ربع سنوي وفق الضوابط املعتمدة من قبل اهليئة ا

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

 عقود املستقبليات؛ -
 العقود اآلجلة؛ -
 األسهم املمتاية؛ -
 عقود اخليارات؛ -
 بالطريقة التقليدية؛ swapعقود املناقلة  -
 البيع على املكشوف بالطريقة التقليدية؛ -
 بدفع أو استالم الفوائد.أدوات أخرى تتعلق  -

 جيوي االستثمار يف البدائل الشرعية اجملاية من اهليئة الشرعية لعقود األدوات االستثمارية املذكورة أعاله.
 جيوي للصندوق االستثمار يف الصكوك وعمليات املراحبة والشهادات املالية وصناديق االستثمار اليت تستثمر وفقاً للضوابط الشرعية.

 :الدوريةالمراجعة 
تتم املراجعة على أعمال الشركات املسامهة اليت يساهم فيها الصندوق وحتديد مدى التزامها بالضوابط الشرعية كل ربع سنة، ويف حال عدم 

 لدراسة.تسعني يوماً من تاريخ ا موافقة إحدى الشركات اململوكة يف الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها يف مدة ال تتجاوي

 الصندوقمدير   (18

 مدير الصندوقاسم  أ.

 شركة األهلي املالية. 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب.

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

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق ج.
 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( 

 السعودية، اململكة العربية 11415، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 
 +12211.040112هاتف: 
+ 122114121141فاكس:   

 www.alahlicapital.comاملوقع االلكرتوين: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د.

 م.2112ديسمرب  24هـ، املوافق 1420ذو احلجة  3 

http://www.alahlicapital.com/
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 الصندوق. رأس المال المدفوع لمدير ه.

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال( هي شركة مسامهة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار لاير سعودي. 

 ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة بآالف الريال. و.

  

 

 م31/18/8112 البند

 310،.24 التشغيلإمجايل الدخل من 

 (352،205) مصروفات 

 (34،111) الزكاة

 221،021 صايف الدخل

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

 أخرى إدارة مجالس في العضوية  المنصب االسم 

 الغامديم. سعيد حممد 
 

 رئيس جملس اإلدارة ملدير الصندوق 
 )عضو غري تنفيذي(

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

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

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

 املتحدة األمريكية

 نائب رئيس جملس اإلدارة ديفيد جيفري مييك

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

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

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

 ال يوجد - عضو غري تنفيذي طالل بن أمحد اخلرجيي
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 مستقلعضو  صويفد. عدنان 

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

 عضو مستقل عبداهلل العبداجلبار
 شركة اخلطوط السعودية للشحن احملدود -
 شركة خدمات املالحة اجلوية السعودية  -
  الغاي و التصنيع األهلية شركة -

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار ح.
لعالقة ا االلتزام جبميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية السعودية ذات - 

الصندوق مبا يف ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب األمانة جتاه مالكي بعمل 
 الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول؛

تعلق املعلومات وأداء مجيع مهماته فيما ي إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه ومذكرة -
 بسجل مالكي الوحدات؛

 وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب إتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق، وطرح وحدات الصندوق وعمليات لصندوق؛ -
 ة؛التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأهنا واضحة وكاملة وصحيحة وغري مضلل -
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف هبا جهة  -

 خارجية مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم؛
 ؛مجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف أو تقصري متعمديعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النا -
يعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام  -

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

 المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار ي.
 يتعامل الصندوق مع أطراف أخرى وذلك للقيام باملهام املخو لة له، وهم كاآليت: 

  ،أمني حفظ ليتوىل حفظ أصول الصندوق -
 ،لقيام مبهام التدقيق واملراجعةاحملاسب القانوين ل -
 .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 صندوق االستثمار ك.
الصندوق والشركات األخرى ضمن شركة األهلي املالية القيام من حني آلخر بالتصرف كمدراء صناديق، أو مستشارين للصناديق،  جيوي ملدير 

 أو الصناديق الفرعية األخرى اليت تنشد أهدافاً استثمارية مماثلة لتلك اخلاصة بالصندوق. ولذلك، فمن املمكن أن جيد مدير الصندوق، يف
اله، أنه يف موقف ينطوي على تعارضات حمتملة يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق. وعلى أي نطاق ممارسته ألعم

حال، ففي تلك احلاالت سوف يراعي مدير الصندوق التزاماته بالتصرف مبا حيقق أقصى مصاحل مالكي الوحدات املعنيني إىل أقصى درجة 
جتاه عمالئه اآلخرين عند االطالع بأي استثمار قد ينطوي على تعارضات حمتملة يف املصاحل. علما أنه ممكنة عملياً، وعدم إغفال التزاماته 
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شروط وأحكام الصندوق، ال يوجد أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة مدير و  مذكرة املعلومات إىل تاريخ إعداد
 تعارضها مع مصاحل الصندوق.الصندوق أو أعضاء جملس إدارة الصندوق حُيتمل 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله ل.
للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو  

 احلاالت اآلتية:اختاذ أي تدبري آخر تراه مناسبا، وذلك يف حال وقوع أي من 
 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. -
 اإلدارة.تقدمي طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط  -
 النظام أو لوائحه التنفيذية. بالتزام-جوهريابشكل تراه اهليئة –إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل  -
وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير  -

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

 أمين الحفظ  (13
 اسم أمين الحفظ أ.

 شركة البالد لالستثمار )البالد املالية( 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية ب.
 1.111-30ترخيص رقم  

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ ج.
 ، اململكة العربية السعودية11411، الرياض 141طريق امللك فهد، ص.ب.   

 +122 12111 3232هاتف:
 +122112112211فاكس: 

 capital.com-www.albilad: املوقع االلكرتوين

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية د.
 م.2110أغسطس  14هـ، املوافق .142شعبان  1 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ ه.
يعد أمني احلفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرفا  - 

 ثالثا مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص هلم.
يعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه   -

 املتعمد أو تقصريه املتعمد.
ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات يعد أمني احلفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق  -

 اإلدارية الاليمة فيما يتعلق حبفظ أصول الصندوق.

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا و.

http://www.albilad-capital.com/


39 

 

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

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ز.

 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. -
 إلغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة. -
 تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ. -
 النظام أو لوائحه التنفيذية. بالتزام-جوهريابشكل تراه اهليئة –أمني احلفظ قد أخل  إذا رأت اهليئة أن -
 ذات أمهية جوهرية. أهنا-معقولةبناء على أسس –أي حالة أخرى ترى اهليئة  -

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

 المحاسب القانوني  (12

 اسم المحاسب القانوني  (أ
 كي يب ام جي الفويان وشركاه 

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني  (ب
 اململكة العربية السعودية، 21534، جدة .5510شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز يهران لألعمال  

 9595 698 12 966+تلفون: 
 9494 698 12 966+فاكس: 

 www.kpmg.com/saاملوقع اإللكرتوين: 

 األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني  (ج

ايري املراجعة املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقًا ملعمسؤولية احملاسب القانوين تتمثل يف إبداء رأي على القوائم  
حصول لاملتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة ل

تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات  .لية خالية من األخطاء اجلوهريةعلى درجة معقولة من التأكد بأن القوائم املا
معقولية و  احلصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة

 فة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.التقديرات احملاسبية املستخدمة، باإلضا

 معلومات أخرى  (15

السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون  أ.
 مقابل.

 بشأن التخفيضات والعموالت الخاصةالمعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولة الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق  ب.

http://www.kpmg.com/sa
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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.

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة ج.

الزكاة عن  ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية. وال يدفع مدير الصندوق مبلغ طبق ضريبة القيمة املضافة على الصندوق وفقا لنظامت 
 مالكي الوحدات.

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات: د.

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

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

 من أمني احلفظ؛
على األقل من قيمة وحدات  ٪25من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميكلون جمتمعني أو منفردين أكثر من طلب كتايب  -

( أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من مالك أو مالكي 11الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )
 الوحدات.

 كي الوحدات:إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمال
( من الئحة صناديق االستثمار خبصوص اجتماعات مالكي الوحدات، وتكون الدعوة الجتماع 01يلتزم مدير الصندوق بأحكام املادة )

مالكي الوحدات بإلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق، وبإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي 
( يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن 21( أيام على األقل من تاريخ االجتماع ومبدة ال تزيد عن )11دات وأمني احلفظ قبل )الوح

واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي 
على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام، ويف حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة  ٪25 الوحدات ميلكون جمتمعني

( أيام 5الجتماع ثان باإلعالن عنه يف موقعه واملوقع اإللكرتوين للسوق وإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل )
 ويعد االجتماع الثاين صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع. ،على األقل

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

. كما جيوي ملدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشرتاك يف مداوالهتا ميلكها وقت االجتماععن كل وحدة  مالكي الوحدات
ق يوالتصويت على قراراهتا بواسطة وسائل التقنية احلديثة، كما جيوي إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن طر 

  وسائل التقنية احلديثة.
 يت في اجتماعات مالكي الوحدات:حقوق التصو 

 تحيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات تطلب املوافقة وفقا ملتطلبا
 الئحة صناديق االستثمار.

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

 على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات.
 ومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وموقع تداول.إيالة معل -

 اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكوى و.

إذا كان لدى مالك الوحدات أي شكوى متعلقة بالصندوق ينبغي عليه إرساهلا إىل شركة األهلي املالية، من خالل موقع مدير الصندوق  
(. كما يقدم 121111232أو عن طريق االتصال اهلاتفي على هاتف رقم ) www.alahlicapital.comعلى شبكة اإلنرتنت 

 .العمالء عند طلبها خطيا من مدير الصندوق دون أي مقابل شكاوىمدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق ملعاجلة 
اوى املستثمرين،  شك إدارة-م تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق، حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية ويف حال مل يت

( يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى 11كما حيق للمشرتك إيداع الشكوى لدى جلنة الفصل يف منايعات األوراق املالية بعد مضي مدة )
 هليئة مقدم الشكوى جبواي إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.لدى اهليئة، إال إذا أخطرت ا

 سيتم تقدمي اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها دون مقابل

 اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناش  من أو عن االستثمار يف صناديق االستثمار هي جلنة الفصل يف منايعات األوراق املالية ز.

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات:  ح.
 تشمل القائمة املستندات التالية:  

 شروط وأحكام الصندوق. -
 ملخص املعلومات الرئيسة. -
 العقود املذكورة يف مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق -
 القوائم املالية ملدير الصندوق. -

 ملكية أصول الصندوق ي.
مملوكة ملالكي الوحدات جمتمعني )ملكية مشاعة(، وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من  الصندوقيقر مدير الصندوق بأن أصول  

 نالباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املويع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كا
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املويع مالكاً لوحدات الصندوق،  مدير الصندوق

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

لون، محىت تاريخ إعداد هذه املذكرة، ال يوجد أي معلومات إضافية تساهم يف عملية اختاذ قرارات االستثمار ملالكي الوحدات احلاليون أو احملت ك.
  ستشارون املهنيون ومل يتم ذكرها.أو مدير الصندوق، أو جملس إدارة الصندوق أو امل

 .د الئحة صناديق االستثمارمل يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيو  ل.

http://www.alahlicapital.com/
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 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره. م.
 يقوم مدير الصندوق باإلفصاح يف موقعه اإللكرتوين وموقع السوق اإللكرتوين عن السياسات املتعلقة حبقوق التصويت اليت يتبعها. 

 الصندوقسرية معلومات  ن.

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

 وفاة مالكي الوحدات س.
لن تنتهي بشكل تلقائي يف حال وفاته أو عجزه، حيث تكون هذه  وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق شروطإن موافقة املستثمر على  

. أما اذا كان تثمر فرداخلفائه يف حال كان املسملنفذي وصيته وملمثليه الشخصيني وأمنائه و ام ملزمة لورثته وملديري تركته و الشروط واألحك
اإلتفاقية لن تنتهي يف حال حدوث شيء مماسبق ألي شريك أو مساهم فيها. وعليه فإن ملدير الصندوق ، فإن هذه خصية قانونيةاملستثمر ش

حلني تسلم مدير الصندوق ألمر صادر عن حمكمة أو وكالة أو  احلق يف تعليق أي معامالت تتعلق بالشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات
 قبل السماح هلم بالتصرف يف تلك املعامالت. من سبق ذكرهمله إلثبات صالحية  غري ذلك من البيانات الكافية

 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ع.
-31-1يطبق مدير الصندوق قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  

م وأي تغيريات تطرأ عليها. وهبذا يقر مالكو الوحدات بأن املبالغ املستخدمة .211يسمرب د 1هـ املوافق 1421ذو احلجة  3وتاريخ  .211
لالشرتاك بالصندوق غري ناجتة عن مصادر مشبوهة أو غري مشروعة. ويف حال وجد مدير الصندوق سببا لالشتباه يف املصدر القانوين لألموال 

نظيمية بإيقاف هذه الصفقات أو رفض تنفيذها من أجل التحقيق وإخطار اجلهة الت املرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، فإنه ملزم
االشتباه.   أي معلومة أو مستند تطلبه اهليئة للتحقق منوإيصال باململكة املختصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مباشرة بالوضع 

 مبوجب النظام إعالم مالكي الوحدات بالعمليات املشتبه هبا واملبلغ عنها.كما جتدر اإلشارة إىل أنه من غري املسموح ملدير الصندوق 
 تبادل المعلومات ف.

طراف ألسيتم تبادل املعلومات الاليمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة إىل احلد الاليم بني مدير الصندوق وا 
 يوافق مالك الوحدات أيضا بأن هذه املعلومات قد يتم مشاركتها مع اجلهات الرقابية املختصة.األخرى املختارة من مدير الصندوق. 

 تجزئة األحكام ص.
 كام تبقى بكامل مفعوهلا ونفاذها.يف حال اعتبار أي حكم من أحكام هذا العقد باطال أو غري قابل للتنفيذ، فإن بقية األح 

 اللغة ق.
( من الئحة صناديق االستثمار تكون شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية ويتم توفريها جمانا عند طلبها. 54)وفقا للفقرة )أ( من املادة  

خذ ؤ وميكن ملدير الصندوق إصدار هذه الشروط واألحكام باللغة اإلجنليزية، ويف حالة وجود اختالف يف املعىن بني النص العريب واالجنليزي، ي
 بالنص العريب.
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 ملحق اإلفصاح المالي
 (بالريال السعودي)م 2110ملخص للمصاريف والرسوم الفعلية السنوية اخلاصة بالصندوق للفرتة املالية املنتهية يف ديسمرب 

 

 المبلغ بآالف الريال نوع الرسوم / المصاريف

 12،111 )من صايف قيمة أصول الصندوق( ٪1.05أتعاب إدارة الصندوق السنوية 

 1 *احلفظرسوم 

 .1 *تكاليف مكافآت مجيع أعضاء جملس اإلدارة املستقلني سنويا

 11 *تكاليف مراجعة احلسابات النظامية

 1 مصاريف التمويل 

 20 تكاليف الرقابة الشرعية *

 0 *رسوم رقابية هليئة السوق املالية

الدورية  التقاريرمصاريف معاجلة البيانات والعمليات اخلاصة بالصندوق وتشمل رسوم نشر 
 201 للصندوق يف موقع تداول*

سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت املصاريف األخرى  ٪1.5* لن تزيد املصاريف األخرى جمتمعة عن 
من متوسط قيمة أصول الصندوق. هذا ويقوم مدير الصندوق مبراجعة املصاريف اليت مت حتميلها على  ٪1.14الفعلية 

 بشكل ربع سنوي )كل ثالث أشهر(.الصندوق 
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 الشروط واألحكام

 
 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

AlAhli Saudi Trading Equity Fund  
  صندوق استثماري عام مفتوح

 
 مدير الصندوق

 شركة األهلي المالية
 
 

 صندوقاستثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملاية من قبل اهليئة الشرعية املعينة للعلى أنه صندوق باألسهم السعودية  صندوق األهلي للمتاجرةمت اعتماد 
 

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

 لشروط واألحكام مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى اخلاصة بالصندوقجيب على املستثمرين قراءة هذه ا
 
 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام
 م.111 يونيواملوافق  1411صفر 

 ومت إشعار اهليئة بتحديثها بتاريخ
 م.211 نوفمرب 20ه املوافق 1441 ربيع األول 11 

 وطرح وحداتهتاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق 
 م.211 ديسمرب 12 املوافق ه،1421 احلجة ذو .1
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 قائمة المحتويات

 الشروط واألحكام

 معلومات عامة (1

 النظام املطبق (2

 أهداف الصندوق (3

 مدة الصندوق (4

 قيود / حدود االستثمار (5

 العملة (2

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب (0

 التقومي والتسعري (.

 التعامالت (1

 سياسة التوييع (11

 التقارير إىل مالكي الوحداتتقدمي  (11

 سجل مالكي الوحدات (12

 اجتماع مالكي الوحدات (13

 حقوق مالكي الوحدات (14

 مسؤولية مالكي الوحدات (15

 خصائص الوحدات  (12

 التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق (10

 إهناء صندوق االستثمار (.1

 مدير الصندوق (11

 أمني احلفظ (21

 احملاسب القانوين  (21

 أصول الصندوق (22

 إقرار من مالك الوحدات (23
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 :الشروط واألحكام

 معلومات عامة (1

 اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة .أ

لتقدمي خدمات اإلدارة، احلفظ، الرتتيب،  مرق 12142-30من هيئة السوق املالية ترخيصشركة األهلي املالية )األهلي كابيتال(، املرخصة  
 املشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل يف األوراق املالية.

 عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق  .ب

 

 

 شركة األهلي املالية )األهلي كابيتال(
 ، اململكة العربية السعودية11415، الرياض 22212طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +122 12111 1232هاتف:
 +122114121141فاكس: 

 عنوان الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .ج

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

 مين الحفظأ .د

 لالستثمار.شركة البالد  

 عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ .هـ

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

 النظام المطبق  (8

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

 أهداف الصندوق   (3

 أهداف ونوع الصندوق .أ
 من الطويل، دىامل على املال رأس يف النمو حتقيق إىل يهدف مفتوح استثماري صندوق هو السعودية باألسهم للمتاجرة األهلي صندوق 

 .للصندوق الشرعية اهليئة عن الصادرة الشرعية للمعايري وفقا السعودي األسهم سوق يف االستثمار خالل

 وممارسات االستثمار وأنواع األصول التي سيستثمر بها الصندوق اتسياس .ب
بشكل أساسي يف أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية املتوافقة مع املعايري الشرعية ويشمل ذلك الطروحات  الصندوق يستثمر -

( املرخصة من هيئة السوق املالية. باإلضافة إىل ذلك، جيوي للصندوق االستثمار ETFsاألولية وحقوق األولوية، وصناديق املؤشرات املتداولة )

http://www.alahlicapital.com/
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تثمار العقاري املتداولة، وأسهم الشركات املدرجة يف السوق املوايية السعودية )منو( ويشمل ذلك الطروحات األولية وحقوق يف صناديق االس
األولوية. كما جيوي للصندوق االستثمار يف صناديق استثمارية تستثمر يف األسواق السعودية أو اخلليجية. ميكن ملدير الصندوق استثمار 

 قات أو صناديق أسواق النقد.الفائض النقدي يف صف
 من مئوية نسبةك الصندوق استثمارات حدود وستكون لالستثمار، الشرعية املعايري مع متوافقة مالية أدوات يف إال الصندوق يستثمر لن -

  صايف
 التايل: اجلدول يف موضح هو كما األصول قيمة  
 الحد األقصى الحد األدنى فئة األصول 

السعودية املدرجة يف السوق الرئيسية واملوايية )مبا يف ذلك االكتتابات األولية وأسهم أسهم الشركات 
 حقوق األولوية( وصناديق االستثمار العقاري املتداولة وصناديق املؤشرات املتداولة

51٪ 111٪ 

 ٪51 ٪1 النقد، صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة، صفقات أسواق النقد

 ٪51 ٪1 استثمار أخرى تستثمر يف األسواق السعودية و/أو اخلليجيةصناديق 
 
 املعايري عليها تنطبق واليت الرئيسية السوق يف املدرجة الشركات أسهم من خمتارة جمموعة يف العادية، الظروف يف استثماراته، الصندوق يركز 

 أو/و النقد، أسواق ناديقص يف أو/و نقداً، بقيمتها واالحتفاظ بعضها أو األصول كامل بيع االستثنائية الظروف يف للصندوق وجيوي الشرعية،
 .الشريعة مع املتوافقة النقد أسواق صفقات

يكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين ألغلب استثمارات الصندوق واألطراف النظرية حسب ما حتدده يف حال استثمر يف أدوات أسواق النقد 
. ويف BBB-/ فتش  Baa3/ موديز BBB-تايل: ستاندرد آند بوري الاالئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كإحدى وكاالت التصنيف 
الستثمارات الصندوق أو األطراف النظرية، فإن مدير الصندوق سيقوم بتصنيف جودة االستثمارات داخلياً  ائتماينحال عدم وجود تصنيف 

من  ٪25طرف النظري أو املصدر، علما بأن احلد األعلى لتعامل الصندوق مع الطرف النظري سيكون لل بناء على استقرار وسالمة املركز املايل
 صايف قيمة أصول الصندوق.

 مدة الصندوق   (2
 هو صندوق استثماري عام مفتوح غري حمدد املدة وال يوجد تاريخ استحقاق للصندوق. باألسهم السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة  

 قيود / حدود االستثمار   (5
واملعايري الشرعية  ،واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتيلتزم مدير الصندوق بالقيود  

 اليت حتددها اهليئة الشرعية.

 العملة   (2
ة سوف ، فإن سعر الصرف املستخدم يف هذه احلالالريال السعوديويف حال االشرتاك بعملة أخرى غري  الريال السعوديعملة الصندوق هي  

 .خيضع ألسعار الصرف السائدة يف حينها، ويتحمل مالكو الوحدات أي تقلب يف أسعار الصرف
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (2

 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها .أ

 يف ، حتسبحتسب من صايف قيمة أصول الصندوق ٪1.05يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ  أتعاب اإلدارة: 
 سيتم لصندوق،ا هذا يف املالية األهلي شركة قبل من املدارة الصناديق من آخر صندوق أي استثمر حال يف. شهريا وختصم تقومي يوم كل

ختضع رسوم اإلدارة لضريبة القيمة املضافة، ويتم حتميلها على الصندوق بشكل منفصل وفقا و  .عهادف إعادة أو اإلدارة رسوم عن التنايل
 .والئحته التنفيذية ضريبة القيمة املضافة نظامللنسب اليت ينص عليها 

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

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

 الصندوق وحجم العمليات.

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

دارية والعمليات اخلاصة بالصندوق. وليس من املتوقع أن يتجاوي إمجايل تلك املصاريف الرقابية، ورسوم تداول، باإلضافة إىل املصاريف اإل
 :سنويا من متوسط صايف قيمة أصول الصندوق خالل السنة املالية. وهي على النحو التايل 1.51٪

 الصندوق أصول قيمة من( أساس نقطة 2) ٪1.12 تبلغ سنوية حفظ أتعاب الصندوق من احلفظ أمني يتقاضى رسوم الحفظ: - 
. سعودي لاير 21 بلغت صفقة كل عن ثابتة رسوم احلفظ أمني يستحق كما. شهريا وختصم تقومي يوم كل يف حتسب احلفظ حتت

 .إلكرتونية بطريقة تتم ال صفقة كل عن لاير 11 إىل باإلضافة
لاير سنويا مقسمة  141,111أعضاء جملس اإلدارة املستقلني مبلغ  كل عضو من  يتقاضى مكافآت مجلس إدارة الصندوق: - 

 .على عدد الصناديق العامة املفتوحة املدارة من قبل مدير الصندوق واليت يشرف عليها اجمللس
 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميحتسب  سنويا لاير .32,52 أتعاب مراجع الحسابات: - 

 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميسنويا حتسب  لاير 20,111: الشرعية أتعاب خدمات الرقابة - 

 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميسنويا حتسب  لاير 0،511رسوم هيئة السوق المالية:  - 

 وختصم شهريا. يف كل يوم تقوميحتسب  سنويا لاير 5111رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول:  - 

لصندوق من نسبة أصول ايتم حتميلها على الصندوق على أساس  والعمليات الخاصة بالصندوق:مصاريف معالجة البيانات  - 
 الصناديق العامة اليت يقوم مدير الصندوق مبعاجلة بياناهتا وبالعمليات اخلاصة هبا.حجم أصول 

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

 ال يوجد مقابل مفروض على صفقات االشتراك واالسترداد ونقل الملكية.  .ب
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 مدير الصندوق عمولة خاصة يبرمها .ج

حيق ملدير الصندوق مع مراعاة الضوابط الشرعية 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 

 هلم.املرخص 

 التقويم والتسعير (2

 تقويم أصول الصندوق .أ
 املستحقة، األرباح ليهاإ مضافا التقومي يوم يف الصندوق ميلكها اليت األسهم إغالق أسعار على بناء الصندوق أصول قيمة إمجايل احتساب يتم 

 املشاركة متت اليت سهماأل تقومي وسيتم. الصندوق قبل من معلن وحدة سعر آخر احتساب فسيتم استثمارية صناديق يف االستثمار حالة ويف
 .االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولية الطروحات يف هبا

 عدد نقاط التقويم وتكرارها .ب
ليوم التايل ليوم ايتم تقومي قيمة أصول الصندوق كما يف متام الساعة اخلامسة مساء يف كل يوم تعامل، ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة بنهاية  

 .التقومي

 اإلجراءات في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ  .ج
 االحتساب اخلاط  لسعر الوحدة سيقوم مدير الصندوق بالتايل:يف حال التقومي أو التسعري اخلاط  ألي أصل من أصول الصندوق أو  

 توثيق أي تقومي أو تسعري خاط  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  ٪1.5املالية فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعري مبا يشكل نسبة إبالغ هيئة السوق  -

( من 01فورا يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين لتداول ويف تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )
 الئحة صناديق االستثمار.

( من الئحة صناديق 02ملخصا جبميع أخطاء التقومي والتسعري )إن وجدت( هليئة السوق املالية واملطلوبة وفقا للمادة ) قدم مدير الصندوقي
 االستثمار.

 حساب سعر الوحدة .د

شاماًل األرباح املستحقة وأي  (2الفرعية )أ( من الفقرة ) يتم احتساب سعر الوحدة حبساب إمجايل قيمة أصول الصندوق املذكورة يف الفقرة 
ات مأرباح حتت التحصيل واألرباح املويعة اليت سيعاد استثمارها يف الصندوق، ناقصاً أتعاب إدارة الصندوق بعد خصم مجيع املصاريف وااللتزا

نائية أو الطارئة اليت ت االستثالثابتة وأية مصروفات مستحقة، مث قسمة الناتج على إمجايل عدد الوحدات القائمة يف ذلك الوقت. ويف احلاال
يقرر فيها مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقومي جزء كبري من أصول الصندوق بشكل ميكن التعويل عليه جيوي تأخري تقومي أصول 

 الصندوق على أن تتم مراجعة هذا اإلجراء املؤقت الحقا من قبل مدير الصندوق.
 كالتايل:حُتسب صايف قيمة أصول الصندوق  

يتم حساب مجيع املصاريف والرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية على أساس يومي من إمجايل حجم األصول ويتم خصمها يف يوم  .1
 التقومي.

 حتسب وختصم رسوم اإلدارة من ناتج اخلطوة السابقة ويكون الناتج هو صايف قيمة أصول الصندوق. .2
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 دلة التالية: وميكن تلخيص اخلطوتني السابقتني يف املعا

 )رسوم اإلدارة( –الرسوم الثابتة واملصاريف التشغيلية الفعلية(  –صايف قيمة أصول الصندوق= )إمجايل حجم األصول 

 نشر سعر الوحدة .هـ

 www.alahlicapital.com يعلن مدير الصندوق عن سعر يف كل يوم تعامل من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاص مبدير الصندوق  
  .www.tadawul.com.sa وموقع تداول 

 تالتعامال (2

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد .أ
يوم  يوم تعامل، ويتم تنفيذ تلك الطلبات بناء على سعر الوحدة الذي حيتسب يف أقرب ميكن تقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد يف كل - 

 تعامل يف حال مت تقدميها قبل آخر موعد لتقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد كما هو موضح يف هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.
ا عائدات االسرتداد وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ومب يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد ودفع -

 ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار.

 المدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد .ب
 عر االسرتداد.التايل لنقطة التقومي الذي يتم فيه حتديد س اخلامسمبالغ االسرتداد للمستثمر حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم تتاح  

 قيود التعامل في وحدات الصندوق .ج
مذكرة و  يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام 

 املعلومات.

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

ي كجيوي ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من الصندوق حىت يوم التعامل التايل إذا بلغ إمجايل نسبة مجيع طلبات االسرتداد ملال
الصندوق. سيتم التعامل مع طلبات االسرتداد املؤجلة بالنسبة والتناسب يف أو أكثر من صايف قيمة أصول  ٪11الوحدات يف أي يوم تعامل 

 أقرب يوم تعامل، وسيقوم مدير الصندوق بدفع عائدات االسرتداد إىل مالكي الوحدات يف أقرب فرصة ممكنة عمليا متصرفا حبسن نية.
 يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:

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

 بالنسبة إىل أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أهنا جوهرية لصايف قيمة أصول الصندوق.
 رفض طلبات االشتراك:

ظام مكافحة نميكن ملدير الصندوق رفض أي طلب اشرتاك يف الصندوق عندما يرتتب على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو 
ميكن ملدير الصندوق وقف قبول طلبات االشرتاك إذا كانت ييادة االشرتاكات يف الصندوق تؤثر سلبا على مالكي  غسل األموال. كما
 الوحدات احلاليني.

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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  االسترداد من قبل مدير الصندوق:
إذا رأى أن  مر فيما بعدثحيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اسرتداد الوحدات اليت مت بيعها ألي مستثمر كلياً أو جزئياً مع إرسال إشعار للمست

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

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل .هـ
يف حال مت تأجيل عمليات االسرتداد، سيتبع مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسرتداد املطلوب تأجيلها وذلك  

 من الئحة صناديق االستثمار "تأجيل عمليات االسرتداد". (61)وفقا ملتطلبات املادة 

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

 اململكة العربية السعودية.

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق .ز
دوق، الصندوق كمستثمر عند تأسيس الصندوق أو بعد إطالق الصنميكن ملدير الصندوق و/أو تابعيه، وفقًا لتقديره اخلاص املشاركة يف  

 وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كلياً أو جزئياً مىت ما رأى ذلك مناسباً. سيتم اإلفصاح عن إمجايل قيمة هذه االستثمارات
 ق دون متييز عن أي مستثمر آخر مع مراعاةإن وجدت بشكل ربع سنوي وسيتم التعامل مع مدير الصندوق حال استثماره يف الصندو 

 متطلبات املادة اخلامسة عشرة من الئحة صناديق االستثمار "اشرتاك مدير الصندوق يف وحدات الصندوق".

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ح
 تعامل.يف كل يوم  يتم قبول طلبات االشرتاك واالسرتدادأيام بيع واسترداد وحدات الصندوق:  

صباحا يف يوم التعامل لكي  كل االشرتاكات اليت تتم بالريال السعودي جيب أن تدفع قبل أوعند الساعة العاشرة تقديم طلبات االشتراك:
اليت يتم تقدميها بعد الساعة العاشرة صباحا أو إذا صادف  تبدأ املشاركة يف الصندوق يف نفس يوم التعامل الذي مت االشرتاك فيه، أما الطلبات

لألشخاص املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية، فسوف يتم تنفيذ طلبات االشرتاك يف  وم االشرتاك املستهدف عطلة رمسية للبنوك أوي
 حيتفظ مدير الصندوق باحلق يف متديد وقت االشرتاك إىل بعد الساعة العاشرة صباحا يف يوم التعامل. يوم التعامل التايل.

 عن باالسرتداد خلاصا النموذج توقيع أو باالسرتداد خطي إشعار استالم بشرط تعامل يوم أي يف االسرتداد جيوي: تقديم طلبات االسترداد
 يوم صادف إذا أو باحاص العاشرة الساعة بعد تقدميها يتم اليت الطلبات أما التعامل، يوم يف صباحا العاشرة الساعة أوعند قبل الفروع طريق

 يوم يف االسرتداد طلبات تنفيذ يتم فسوف السعودية، العربية اململكة يف هلم املرخص لألشخاص أو للبنوك رمسية عطلة املستهدف االسرتداد
 .املالتع يوم يف صباحا العاشرة الساعة بعد إىل االسرتداد وقت متديد يف باحلق الصندوق مدير حيتفظ. التايل التعامل

 إجراءات االشتراك واالسترداد والتحويل .ط
عند االشرتاك يف الصندوق يوقع العميل على منوذج االشرتاك والشروط واألحكام عن طريق الفروع، كما ميكنه إجراء إجراءات االشتراك:  

ذلك من خالل القنوات البديلة عن طريق املوقع اإللكرتوين أو اهلاتف املعتمد من مدير الصندوق، ويتم خصم مبلغ االشرتاك من حساب 
لى املستثمر الفرد إبراي إثبات شخصية غري منتهي الصالحية مثل بطاقة اهلوية الوطنية )للسعوديني( أو اإلقامة )للمقيمني(، العميل. وجيب ع

وجيب أن يقدم املستثمر ذو الشخصية االعتبارية )الشركات واملؤسسات( خطابا خمتوما من الشركة باإلضافة إىل نسخة من السجل التجاري 
أي مستندات أخرى حسب نوع الشركة أو املؤسسة. وحيتفظ مدير الصندوق باحلق يف اعتماد االشرتاك مبجرد استالم  للشركة باإلضافة إىل
 االستمارات فقط.
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ميكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السرتداد قيمة الوحدات كليا أو جزئيا يف أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي إجراءات االسترداد: 
ذج االسرتداد الذي ميكن احلصول عليه من الفروع أو من خالل القنوات البديلة )االنرتنت واهلاتف(. جيب أن يقوم أو بتعبئة وتسليم منو 

 املستثمر بإبراي بطاقة اهلوية الوطنية أو اإلقامة غري منتهية الصالحية وذلك يف حال رغبته باالسرتداد عن طريق الفروع. كما على مالك
رغب يف اسرتداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا. ويف حال تقدمي مالك الوحدات طلب اسرتداد جزئي من الوحدات حتديد ما إذا كان ي

الصندوق، مث حدث اخنفاض لقيمة كامل وحداته إىل أقل من مبلغ االسرتداد اجلزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية 
اسرتداد  دون أي مسؤولية على مدير الصندوق، وبالتايل على املستثمر تقدمي طلباالسرتداد املطلوب تنفيذها يف يوم التقومي املستهدف، ب

 جديد ليتم تنفيذه يف يوم التقومي الالحق.
 تعترب عملية التحويل بني صندوقني من صناديق شركة األهلي املالية مبثابة عملية واحدة ترتكب منإجراءات التحويل بين صندوقين: 

واشرتاك. وعلى هذا األساس، يتم تنفيذ عملية االسرتداد طبقا لبند "تقدمي طلبات االسرتداد" أعاله، مث تتم عملية جزئني منفصلني: اسرتداد 
االشرتاك طبقا لبند "تقدمي طلبات االشرتاك" اخلاص بالصندوق اآلخر. وعند طلب التحويل، جيب على املستثمر تعبئة منوذج التحويل 

 بالفرع مصحوبا هبويته الشخصية غري منتهية الصالحية أو من خالل القنوات البديلة.وتقدميه إىل ممثل خدمات العمالء 

 الحد األدنى للملكية .ي
 لاير سعودي 5،111احلد األدىن لالشرتاك:  

 لاير سعودي 2،111احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف: 
 لاير سعودي 2،111احلد األدىن لالسرتداد: 

 لاير سعودي 2،111الصندوق: احلد األدىن مللكية وحدات 

 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 ماليين لاير  11بيان اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل
 الصندوق

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

  :اإلجراءات التالية
 إبالغ جملس إدارة الصندوق هبذا احلدث، -
 متابعة أداء الصندوق ومستوى أصوله بشكل متواصل ملدة ستة أشهر، -
 الفقرة الفرعية اإلهناء املذكورة يفيف حال انقضت فرتة الستة أشهر دون التصحيح، سيقوم مدير الصندوق بإهناء الصندوق وفقاً إلجراءات  -

 .)و( من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات
م، مت إعفاء مدراء الصناديق من هذا 2110فرباير  11هـ، املوافق .143مجادى األول  14علما بأنه حسب تعميم اهليئة الصادر يف 

 م..211ديسمرب  31املتطلب حىت تاريخ 
 سياسة التوزيع األرباح (11

 يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات.ال  

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11
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 المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية .أ

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

ات امللحق بيعد مدير الصندوق التقارير السنوية )مبا يف ذلك القوائم السنوية املراجعة والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطل -
( من الئحة صناديق االستثمار، وحيصل عليها مالك الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهور 5رقم )
 ( يوما من هناية فرتة التقرير. 01مدة ال تتجاوي ) خالل

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

الوحدات الوحدات )مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأهنا  يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إىل مالك -
( يوما من هناية السنة املالية، وحيتوي هذا البيان األرباح 31البيان( يلخص صفقاته يف وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل )

ة من مالك الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، املويعة وإمجايل مقابل اخلدمات واملصاريف واألتعاب املخصوم
باإلضافة إىل خمالفات قيود االستثمار إن وجدت املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار أو يف شروط وأحكام الصندوق أو يف 

 مذكرة املعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق .ب

واملوقع   www.alahlicapital.comتتاح التقارير السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق:  
إلشعارات األخرى إن وجدت على العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين . ترسل ا www.tadawul.com.saاإللكرتوين للسوق: 

 و/أو كرسالة نصية و/أو الفاكس كما هو مبني يف سجالت مدير الصندوق.

 أماكن ووسائل إتاحة القوائم المالية السنوية  .ج

تملني حملتتاح القوائم املالية السنوية للصندوق مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة اخلاصة بالصندوق ملالكي الوحدات وللمستثمرين ا 
واملوقع اإللكرتوين للسوق: www.alahlicapital.com بدون مقابل على املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق: 

 www.tadawul.com.sa. 

 سجل مالكي الوحدات (18

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

 اجتماع مالكي الوحدات (13

 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؛ -

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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( أيام عمل من تسلم ذلك الطلب من 11كتايب من أمني احلفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )طلب   -
 أمني احلفظ؛

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 11دوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )الصندوق، ويقوم مدير الصن

 الوحدات.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات .ب
الجتماع ( من الئحة صناديق االستثمار خبصوص اجتماعات مالكي الوحدات، وتكون الدعوة 01يلتزم مدير الصندوق بأحكام املادة ) 

 مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق، وبإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي
( يوما قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن 21( أيام على األقل من تاريخ االجتماع ومبدة ال تزيد عن )11الوحدات وأمني احلفظ قبل )

شعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقرتحة. وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي واإل
على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام، ويف حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة  ٪25الوحدات ميلكون جمتمعني 
( أيام 5عنه يف موقعه واملوقع اإللكرتوين للسوق وإرسال إشعار كتايب إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل )الجتماع ثان باإلعالن 

 على األقل، ويعد االجتماع الثاين صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع.

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت  .ج
تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات، وملالك الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد يف اجتماع جيوي لكل مالك وحدات  

مالكي الوحدات عن كل وحدة ميلكها وقت االجتماع. كما جيوي ملدير الصندوق عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشرتاك يف مداوالهتا 
قنية احلديثة، كما جيوي إرسال مستندات االجتماع واختاذ القرارات الناجتة عن االجتماع عن طريق والتصويت على قراراهتا بواسطة وسائل الت

 وسائل التقنية احلديثة.
 حقوق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات:

تطلبات ملممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك احلصول على موافقته على أي تغريات تطلب املوافقة وفقا  الوحداتحيق ملالك 
 .الئحة صناديق االستثمار

 حقوق مالكي الوحدات (12
 احلصول على نسخة حمدثة من مذكرة املعلومات ومن شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل. - 

من  (01)من شروط وأحكام الصندوق ووفقا للمادة  (11)احلصول على التقارير والبيانات اخلاصة بالصندوق حسب ما ورد يف الفقرة  -
 .الئحة صناديق االستثمار "تقدمي التقارير إىل مالكي الوحدات"

 ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيريإشعار مالكي الوحدات بأي تغيريات مهمة أو واجبة اإلشعار يف شروط وأحكام الصندوق  -
 قبل 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. -
 صى مصلحة هلم وفقا لشروط الصندوق وأحكامه والئحة صناديق االستثمار.إدارة أصول الصندوق مبا حيقق أق -
 .وضع إجراءات اختاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ اجلوانب اإلدارية للصندوق  -
 ةإدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركني فيه بأقصى درجات السرية يف مجيع األوقات، وذلك ال حيد من حق السلطة التنظيمي  -

للصندوق )هيئة السوق املالية( يف االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف النظامي. كما لن تتم مشاركة معلومات مالكي 
ة أو صالوحدات إال يف احلاالت الضرورية الاليمة لفتح حساب املستثمر وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع اجلهات الرقابية املخت

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

( يوما من التاريخ املزمع إهناء 21ال تقل عن )إشعار مالكي الوحدات كتابيا يف حال رغبة مدير الصندوق يف إهناء الصندوق قبل مدة  -
 .ومذكرة املعلومات الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

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

 العربية السعودية ذات العالقة.

 مسؤولية مالكي الوحدات (15

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

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

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

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

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

ن أن يكون هناك أي ك القوانني دو إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتل
 التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 خصائص الوحدات (12

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

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (12

 المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واإلجراءات األحكام  .أ

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

 التغييرات األساسية: 
جيب و  صول على موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي.جيب على مدير الصندوق احل

على مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات وموافقة اهليئة الشرعية احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيري 
 يُقصدو  لوحدات اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت.األساسي املقرتح للصندوق، وحيق ملالكي ا

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

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

 :أن شأنهمن  تغيري أي "املهم بالتغيري" يُقصدو  أساسي دون فرض أي رسوم إن وجدت.اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي تغيري 
 .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 تسدعد املدفوعات من جديداً  نوعاً  يقدم -
 .الصندوق أصول من تسدعد اليت األخرى املدفوعات أنواع جوهري بشكل يزيد -
 .الصندوق مدير وتبلغ هبا آلخر حني من اهليئة تقررها أخرى حاالت أي -

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

 إلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوقاجراءات إ .ب

ع اإللكرتوين للسوق واملوقيرسل مدير الصندوق إشعارا ملالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيريات األساسية يف موقعه اإللكرتوين  - 
 ( أيام من سريان التغيري.11وذلك قبل )

( يومًا قبل اليوم احملدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذه 21يرسل مدير الصندوق إشعارا بالتغريات املهمة ملالكي الوحدات واهليئة ) -
ريقة اليت حتددها اهليئة رتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطالتغيريات املهمة يف موقعه اإللكتفاصيل يفصح مدير الصندوق عن و التغريات، 

 ( أيام من سريان التغيري.11وذلك قبل )
يفصح مدير الصندوق و  ( أيام من سريان التغيري،.يرسل مدير الصندوق إشعاراً بالتغريات الواجبة اإلشعار ملالكي الوحدات واهليئة قبل ) -

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

 من الئحة صناديق االستثمار. (01)للمادة 

 إنهاء الصندوق (12
 الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار:  

 رغبة مدير الصندوق يف إهناء الصندوق وعدم استمراره؛ -
 اخنفاض صايف قيمة أصول الصندوق عن احلد األدىن احملدد يف اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية. -

 ( الئحة صناديق االستثمار:32بموجب أحكام المادة ) اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق
إذا رغب مدير الصندوق يف إهناء الصندوق العام، فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن  -

الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام ( يوما من التاريخ املزمع إهناء الصندوق فيه بعد احلصول على موافقة جملس إدارة 21)
 الصندوق.

سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوييع املبالغ املتبقية على مالكي الوحدات  -
 املسجلني يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب على مالكي الوحدات بنسبة ما ميلكه كل منهم من وحدات.
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 مدير الصندوق يف موقعه اإللكرتوين وموقع تداول عن انتهاء مدة الصندوق العام وتصفيته.يعلن 

 مدير الصندوق (12

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ

لسعودية ذات العالقة اااللتزام جبميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة العربية  - 
بعمل 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.
روط الصندوق وأحكامه ومذكرة املعلومات وأداء مجيع مهماته فيما يتعلق إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لش -

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

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

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

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ب

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

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ج

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

 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. -
 غاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة.تقدمي طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إلل -
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.-بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل  -
وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير  -

 قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة. الصندوق
  أهنا ذات أمهية جوهرية.-بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة  -
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 أمين الحفظ (81

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ

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

تصرفه  ءيعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إمهاله أو سو   -
 املتعمد أو تقصريه املتعمد.

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

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن .ب

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

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ج

 مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية: للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من 
 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. -
 إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.تقدمي طلب  -
 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.-بشكل تراه اهليئة جوهريا–إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -
 أهنا ذات أمهية جوهرية.-بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى اهليئة  -

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

 المحاسب القانوني (81

 صندوق لالمحاسب القانوني ل .أ

 كي يب ام جي الفويان وشركاه. 

 وواجباته ومسؤولياته مهام المحاسب القانوني .ب

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

تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات احلصول على  .معقولة من التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهرية
لية التقديرات الءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقو أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. باإلضافة إىل تقييم مدى م

 احملاسبية املستخدمة، باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.
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 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق .ج

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

 مرض أو أن تغيري احملاسب القانوين حيقق مصلحة مالكي الوحدات؛
 إذا طلبت هيئة السوق املالية وفقا لتقديرها احملض تغيري احملاسب القانوين اخلاص بالصندوق. -

 أصول الصندوق (88

 إن أصول صندوق االستثمار حمفورة بواسطة أمني احلفظ لصاحل صندوق االستثمار. - 
 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 جيوي أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن  -

حة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املويع أي مصل
مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املويع مالكا لوحدات الصندوق، 

يق االستثمار وأفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو وذلك يف حدود ملكيته، أو كان مسموحا هبذه املطالبات مبوجب الئحة صناد
 مذكرة املعلومات.
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 إقرار من مالك الوحدات (83

، سهم السعوديةمتاجرة باألللاألهلي صندوق ملعلومات الرئيسة اخلاصة بوملخص ا ،ومذكرة املعلومات ،حكاماألشروط و اللقد قمت/قمنا باالطالع على 
 خصائص الوحدات اليت اشرتكت/اشرتكنا فيها.واملوافقة على 

 االسم:

 التاريخ: التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


