
 
 
 
 
 

 

  الشروط واألحكام 

 

للصكوك السيادية األهليصندوق   
SNB Capital Sovereign Sukuk Fund  

 

 مفتوح  عامأدوات دين صندوق 
 

 مدير الصندوق
 شركة األهلي المالية

 

 

روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة "

يقر ويؤكد أعضاء مجلس كذلك الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام. 

ويؤكدون أن المعلومات والبيانات  ي الشروط واألحكام، ويقرّون أيضا  الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة فإدارة الصندوق ومدير 

 ."الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة

 

 ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط .للصكوك السيادية األهليصندوق "وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات 

وأحكام الصندوق، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في 

وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق  ،الصندوق من عدمه

 أو من يمثله". للمستثمريعود 

 

 اللجنة الشرعيةالشرعية المجازة من قبل  الضوابطعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع  للصكوك السيادية األهليصندوق تم اعتماد "

 ".صندوقلالمعيّنة ل

 

والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة  للصكوك السيادية األهليصندوق إن شروط وأحكام 

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق، وتكون محدثة ومعدلة. 

 

 .قراءة هذه الشروط واألحكام والمستندات األخرى الخاصة بالصندوق المستثمرينيجب على 

 

 .يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره

 

شروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  بقراءة المستثمرين"ننصح 

 .مهني"
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 :قائمة المحتويات

 دليل الصندوق
 المصطلحاتقائمة 

 ملخص الصندوق

 الشروط واألحكام

 صندوق االستثمار (1

 النظام المطبق (2

 سياسات االستثمار وممارساته (3

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق (4

 آلية تقييم المخاطر (5

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق (6

 قيود / حدود االستثمار (7

 العملة (8

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (9

 التقييم والتسعير (10

 التعامالت (11

 سياسة التوزيع (12

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (13

 سجل مالكي الوحدات (14

 اجتماع مالكي الوحدات (15

 حقوق مالكي الوحدات (16

 مالكي الوحدات مسؤولية (17

 خصائص الوحدات (18

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (19

 إنهاء صندوق االستثمار (20

 مدير الصندوق (21

 مشغل الصندوق (22

 أمين الحفظ (23

 مجلس إدارة الصندوق (24

 اللجنة الشرعية (25

 مستشار االستثمار (26

 الموزع (27

 مراجع الحسابات (28

 أصول الصندوق (29

 معالجة الشكاوى (30

 معلومات أخرى (31

 إقرار من مالك الوحدات (32
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 الصندوق:دليل 

 المنظمة ةالجه

 هيئة السوق المالية

 11642الرياض  – 87171ص.ب: 
 المملكة العربية السعودية

 +966112053000هاتف: 

 www.cma.org.saالموقع اإللكتروني: 

 

 مدير الصندوق/ 
 مشّغل الصندوق

 

 (SNBشركة األهلي المالية )كابيتال 
 11495الرياض  – 22216ص. ب:  

 العربية السعوديةالمملكة 
 +966920000232هاتف: 

 www.alahlicapital.comالموقع اإللكتروني: 

 
 

 أمين الحفظ

 

 (HSBCاتش اس بي سي العربية السعودية )شركة 
 12283الرياض  – 2255ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية 

 +966920005920هاتف: 
 www.hsbcsaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 مراجع الحسابات

 

 جي الفوزان وشركاه إمكي بي 
 11663 الرياض – 92876ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية
 +966118748500هاتف: 

 www.kpmg.com/saالموقع اإللكتروني: 
 

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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 قائمة المصطلحات:

كي بي إم جي الفوزان وهي  للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق مراجع الحساباتُيعني  مراجع الحسابات

 .وشركاه

مؤسسات الئحة 

 السوق المالية

وتاريخ  2005-83-1الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم  مؤسسات السوق الماليةالئحة 

وتاريخ  2020-75-2م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 28/06/2005هـ الموافق 21/05/1426

 .م12/08/2020الموافق  هـ22/12/1441

وال يشمل ذلك أيام  يعني أي يوم عمل تفتح فيه البنوك أبوابها للعمل بالمملكة العربية السعودية يوم عمل

 .العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية

ولوائحه هـ  2/6/1424( وتاريخ 30ُيعني نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام السوق المالية

 .التنفيذية

حكام، وتنظم األشروط والُمبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على ال تفاقيةاالتُعني  فتح حساباتفاقية 

 .كل منهما من التزامات أو مسؤولياتالعالقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على 

التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي  هيئة السوق المالية الهيئة

هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط 02/06/1424( وتاريخ 30رقم )م/

على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة اإلشراف 

 .اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية

 .كأمين حفظ للصندوقوالمعينة إتش إس بي سي العربية السعودية يعني شركة  أمين الحفظ

أو مجلس  المجلس

 الصندوق

 مجلس إدارة الصندوق.

 .للصكوك السياديةيعني صندوق األهلي   الصندوق

ألنظمة المملكة العربية  وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وتعمل وفقا  ة، شركة األهلي المالي مدير الصندوق

هـ 29/03/1428( الصادر في الرياض بتاريخ 1010231474السعودية بموجب السجل التجاري رقم )

م، كما أنها تعد شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب 17/04/2007الموافق 

لتي يقع مقرها م، وا25/06/2007هـ الموافق 10/06/1428الصادر بتاريخ  06046-37الترخيص رقم 

، 11495، الرياض 22216الرئيسي في طريق الملك سعود، مبنى البنك األهلي السعودي، ص ب 

 المملكة العربية السعودية

يشير إلى المؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق وهو مؤشر سعر الفائدة المتداول بين البنوك  االسترشاديالمؤشر 

 )لمدة ثالثة أشهر(. SIBORسايبر  –السعودية 

 . يعني الطرح األولي لألوراق المالية للجمهور في السوق األولية بغرض االشتراك فيها الطرح األولي 

 .يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك تاريخ الطرح األولي

تثمار" "االس

و"االستثمارات" 

 و"األصول"

إلى األوراق المالية المستهدفة التي يستثمر فيها م بالتبادل، وتشير كل منها ستخد  مرادفات قد تُ 

 .الصندوق

الئحة صناديق 

 االستثمار

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

م بناء  على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 24/12/2006هـ الموافق   03/12/1427وتاريخ 

- 22-2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  02/06/1424بتاريخ  30ملكي رقم م/ال

 م. 24/02/2021 هـ الموافق 12/07/1442وتاريخ  2021

 "المستثمر"

و"المستثمرون" 

 و"مالكو الوحدات"

 .الصندوق كل مستثمر أو مالك وحدات فيشير إلى تمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و

 المملكة العربية السعودية. المملكة

هذه من  ( "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"9الفقرة )تشير إلى المعنى المنصوص عليه في  رسوم اإلدارة

 الشروط األحكام.
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 يشترك أو اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أو آخر، شخص على يسيطر الذي تعني الشخص تابع

 مباشر بشكل السيطرة تكون سبق مما أي وفي. ثالثشخص  قبل من مسيطرا   كونه في معه

 .مباشر غير أو

  .تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق مرابحة 

 صافي قيمة أصول

 الصندوق

 ذلك في بما)الخصوم(  إجمالي قيمة التزاماته مخصوما  منهاتعني إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 .الصندوق ومصاريف رسوم

صندوق االستثمار 

 المفتوح

 وتتم زيادة، بناء  على عدد عمليات االشتراك واالسترداد هو صندوق استثمار برأس مال متغير

 .إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها من خاللوحداته 

% من مجموع 50ذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من يتطلب موافقة مالكي الوحدات ال يعني قرارا   قرار عادي للصندوق

الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم 

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها األخير في طلب  نموذج االسترداد

ا للشروط واألحكام  .استرداد وحدات الصندوق وفق 

 .هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق طلب االسترداد

 .السعودي البنك المركزيتعني  البنك المركزي

 .يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق مبلغ االشتراك

 .الذي يقوم فيه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوقيعني ذلك التاريخ  تاريخ االشتراك

يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها األخير في طلب االشتراك  نموذج االشتراك

ا للشروط واألحكام.   في وحدات الصندوق وفق 

 .الصلةيعني صافي قيمة كل وحدة في تاريخ االشتراك ذي  سعر االشتراك

 يعني الفترة التي يتم خاللها أول طرح لوحدات الصندوق على المستثمرين. فترة الطرح األولي

 .يعني تاريخ انتهاء فترة الطرح األولي أو أي تمديد له تاريخ اإلقفال

تداول أو السوق 

 المالية

 شركة السوق المالية السعودية.

األوراق المالية 

 المستهدفة

( "سياسات 3الفقرة )ألحكام  ا  قزم الصندوق االستثمار فيها وفتالمالية التي يعتعني األوراق 

 الشروط واألحكام.هذه من  االستثمار وممارساته"

لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها تصدره الجهات المتخصصة هو مقياس  التصنيف االئتماني

 .تجاه المقترضين

 الوحدات في الصندوق وتعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول الصندوق. حصة مالكي الوحدة

 .يعني كل يوم عمل يتم فيه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق ميييوم التق

 .واستردادها الصندوق وحدات في االشتراك فيه يمكن يوم أي يوم التعامل

ضريبة القيمة 

 المضافة 

 المضافة المطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.يقصد بها ضريبة القيمة 

نظام الضريبة 

 المضافة 

ه 2/11/1438بتاريخ  113نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 .وأي تعديالت الحقة م والئحته التنفيذية25/07/2017الموافق 

 .التجاري التمويل وعقود الودائع وتشمل النقد سوق تعني صفقات النقدأدوات أسواق 

 الزوج والزوجة واألطفال القصّر. أقرباء أو قريب

عضو مجلس إدارة 

 صندوق مستقل 

، على ينافي االستقالليةالتامة ومما  باالستقاللية إدارة صندوق مستقل يتمتع مجلسعضو 
 :الحصر ال المثالسبيل 

حفظ  أمين له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أن يكون موظفا  لدى مدير الصندوق أو تابع .1
أي مدير صندوق من  تعاقدية مع مدير الصندوق أو عالقةالصندوق، أو لديه عمل جوهري أو 

 .حفظ ذلك الصندوق أمينالباطن أو 
 .تابع له أي فيلدى مدير الصندوق أو  العامين الماضيين خالل التنفيذيينأن يكون من كبار  .2

من كبار  أو مع أي اإلدارة مجلسمع أي من أعضاء  األولىأن تكون له صلة قرابة من الدرجة  .3

 .أي تابع له فيلدى مدير الصندوق أو  التنفيذيين
 خالل العامين الماضيين.أي تابع له  فيسيطرة لدى مدير الصندوق أو  لحصصأن يكون مالكا   .4
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 يعتزم إصدارها.الشخص الذي يصدر أوراقا  مالية  أو  المصدر

 السيطرة

ردا  فمباشر، من القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غيرتعني 

أو أكثر من  %30تساوي  امتالك نسبة)أ( أو مجتمعا  مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: 
سر ف، وتالجهاز اإلداريأعضاء  أو أكثر من% 30حق تعيين أو )ب(  ؛حقوق التصويت في شركة

 .كلمة "المسيطر" وفقا  لذلك

 من ( "اللجنة الشرعية"25الفقرة )تعني اللجنة الشرعية للبنك األهلي السعودي المبينة في  اللجنة الشرعية 

 هذه الشروط واألحكام.

مرتبطة باألدوات وتكون هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ) عقود المشتقات

المتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق( وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية  والمنتجات المركبة

على  عند تحرير العقد بين البائع والمشتري محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

المنتجات المركبة 

المتوافقة مع الضوابط 

 الشرعية للصندوق

 هي منتجات تكون معدة حسب طلب المستثمر )الصندوق( وتستخدم فيها شركات ذات .5

كمصدر ووسيط للدخول في هذه المنتجات مع أطراف شركات مالية أخرى  صةلخااألغراض ا
 األطرافإلى  األموالتوجيه ، حيث يتم األسواقالمنتجات غير متوفرة في  فيها والتي تكون

وكما يتم تسديدها للمستثمر )الصندوق( عن  لخاصالغرض ا ذات األخرى عن طريق الشركات
 .الخاصطريق هذه الشركة ذات الغرض 

بيع أوراق مالية أو أصول، مثل الصكوك بسعر محدد، مع التعهد بشرائها من  تعني اتفاق بغرض اتفاقيات إعادة الشراء 

 .تاريخ محدد بسعر متفق عليه بين الطرفينالمشتري في 

 دولة، حيث يكون للدولة التزام مباشرللتعني الصكوك المصدرة من قبل مختلف الجهات الحكومية  الصكوك السيادية

 تجاه مالكي الصكوك لتسديد مبالغ هذه الصكوك لهم.

السوق أو ظروف 

ظروف السوق 

االقتصادية غير 

 المالئمة

عتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه هي الحاالت التي ي

بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية مثل االنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم 

وانخفاض أسعار النفط و/أو السياسية مثل في حال تغيير القوانين في البلدان التي يستثمر 

 .نظيمية المتغيرة مثل تغير التشريعات واللوائح وأنظمة المحاسبةالصندوق فيها أصوله و/أو الت

برنامج ادخار األفراد 

(ISP) 

كحد سعودي ريـال  100برنامج مقدم من مدير الصندوق، يتم فيه استقطاع مبالغ ثابتة شهريا  )

 أدنى( واستثمارها في الصناديق االستثمارية المتوفرة باختيار العميل.
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 ملخص الصندوق:

 .للصكوك السيادية األهليصندوق  اسم صندوق االستثمار

 .متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق عام مفتوحأدوات دين صندوق  فئة الصندوق/ نوع الصندوق

 .شركة األهلي المالية اسم مدير الصندوق

 هدف الصندوق

المدى الطويل من خالل يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على 

في الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات  بشكل رئيسي االستثمار
 .الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفقا  للمعايير الشرعية للصندوق

 .المخاطر منخفض مستوى المخاطر

 الحد األدنى لالشتراك
 للفئة )أ( من الوحدات. لاير سعودي 50,000,000

 للفئة )ب( من الوحدات. لاير سعودي 5,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
 للفئة )أ( من الوحدات. لاير سعودي 1,000,000

 للفئة )ب( من الوحدات. لاير سعودي 1,000 

الحد األدنى لالشتراك 
واالشتراك اإلضافي عبر برنامج 

 (ISPادخار األفراد )

 
 لاير سعودي. 100

 لالستردادالحد األدنى 
 للفئة )أ( من الوحدات. لاير سعودي 1,000,000

 للفئة )ب( من الوحدات. لاير سعودي 1,000

 .في كل يوم عمل التعاملأيام 

 .في كل يوم عمل أيام التقييم

 أيام اإلعالن
مساء  بتوقيت المملكة العربية  5:30بعد الساعة نشر سعر الوحدة اإلعالن و يتم

 .ذي الصلة التعاملالسعودية وذلك في يوم العمل التالي ليوم 

 .الصلة يذ التقييمعمل بعد يوم  خمس أيام لسيتم دفع عوائد االسترداد خال موعد دفع قيمة االسترداد

 سعر الوحدة عند الطرح األولي
 )القيمة االسمية(

 .لاير سعودي 10

 .الريال السعودي عملة الصندوق

مدة صندوق االستثمار وتاريخ 

 استحقاق الصندوق 
 .عام مفتوح غير مقيد بمدة محددةأدوات دين صندوق 

 تاريخ بداية الصندوق
 بقرار المالية السوق هيئةمن  وحداته وطرح الصندوق تأسيسالموافقة على  تمت

 .م 2019 برايرف 06الموافق هـ  1440 األولجمادى  30صادر بتاريخ 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام
 وآخر تحديث لها

ـ الموافق  1440 جمادى الثاني 12 صدرت الشروط واألحكام بتاريخ م، 2019 فبراير 17ه

 ديسمبر  18هـ الموافق 1444ى مادى األولج 24وتم إشعار الهيئة بتحديثها بتاريخ 

 م. 2022

 .)لمدة ثالثة أشهر(  SIBORسايبر -سعر الفائدة المتداول بين البنوك السعودية  المؤشر االسترشادي

 شركة األهلي المالية. اسم مشغل الصندوق

 .شركة اتش اس بي سي العربية السعودية اسم أمين الحفظ
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 كي بي إم جي الفوزان وشركاه. اسم مراجع الحسابات

 رسوم إدارة الصندوق

رسوم إلى مدير الصندوق على النحو التالي )" إدارة رسوميدفع مالكي الوحدات 
 :"(اإلدارة

أصول  صافي من% 0.25مقدارها  رسوم إدارة الفئة )أ(يدفع مالكي الوحدات من  -
 .سنويا   الصندوق بعد خصم المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة

صافي من  %0.40مقدارها  رسوم إدارة من الفئة )ب(يدفع مالكي الوحدات  -

 سنويا . الصندوق بعد خصم المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة أصول

 ال يوجد. واالسترداد رسوم االشتراك

 رسوم أمين الحفظ

 التقييم يوم الحفظ أمين لدى األصول إجمالي حجم على معتمدة الرسوم نسبة تكون
 :يلي كماوبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة 

 

 نسبة رسوم الحفظ أمين الحفظ إجمالي األصول لدى

 %0.055 مليون لاير سعودي  وأقل 200

 %0.040 مليون لاير سعودي 500إلى  200من 

 %0.030 مليون لاير سعودي 1,000إلى  500من 

 %0.020 مليون لاير سعودي وأكثر 1,000

 
 .لكل صفقة أمريكيدوالر  40بـ  تقدررسوم صفقات لباإلضافة 

 مصاريف التعامل
لألسعار  )الوساطة( في األوراق المالية وفقا   التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف

 .السائدة في السوق

 رسوم ومصاريف أخرى

مصاريف معالجة البيانات والعمليات )
التكاليف المتعلقة  ،الخاصة بالصندوق

بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات 
 طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(

% من 0.5ما نسبته  األخرى المصاريفو هذه الرسوممتوقع أن تتعدى المن غير 

ولمزيد من التفاصيل الرجاء . تقييمصافي قيمة األصول ويتم حسابها في كل يوم 

( "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من هذه الشروط 9االطالع على الفقرة )
 واألحكام.
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 :الشروط واألحكام

 االستثمار صندوق (1

 وفئته ونوعه اسم صندوق االستثمار .أ
 .للصندوقمتوافق مع الضوابط الشرعية  عام مفتوحأدوات دين وهو صندوق ، للصكوك السيادية األهليصندوق 

 

  آخر تحديث لهاو تاريخ إصدار الشروط واألحكام .ب
وتم إشعار الهيئة بتحديثها م، 2019 فبراير 17هـ الموافق  1440 جمادى الثاني 12 صدرت الشروط واألحكام بتاريخ

 م. 2022 ديسمبر 18هـ الموافق 1444األولى جمادى  24بتاريخ 
 

 تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق  .ج

 1440 األولجمادى  30صادر بتاريخ  بقرار المالية السوق هيئةمن  وحداته وطرح الصندوق تأسيسالموافقة على  تمت
 .م 2019 فبراير 06هـ الموافق 

 
 مدة الصندوق وتاريخ استحقاق الصندوق  .د

 د بمدة محددة.غير مقيّ عام مفتوح أدوات دين هو صندوق الصندوق 

 

 النظام المطبق (2

إن الصندوق ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة  -
 .المطبقة في المملكة

نزاع ينشأ بين مدير الصندوق وأي من مالكي الوحدات فيما يخص هذه الشروط واألحكام إلى اللجنة أو هيئة يحال أي  -

 .تحل محلها
يقر ويوافق المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصندوق واالستثمارات والممتلكات يخضع لألنظمة واللوائح المعمول بها  -

 .في البلد المعني
يراه ضروريا  بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح المعمول بها من قبل أي سلطة  إجراءيجوز لمدير الصندوق اتخاذ أي  -

 ولية في هذا الخصوص اتجاه المستثمر أو أي طرف آخر.ؤصة وال يتحمل مدير الصندوق أي مسمخت
 

 سياسات االستثمار وممارساته (3

 األهداف االستثمارية للصندوق .أ

عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خالل أدوات دين هو صندوق  الصندوق
االستثمار بشكل رئيسي في الصكوك السيادية والمقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة 

 -والصناديق الحكومية  والبنك المركزي السعوديالدين العام التابع لوزارة المالية،  إدارةالعربية السعودية ممثلة بمكتب 
المملوكة بالكامل بشكل مباشر  -بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف 

 .أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا  للمعايير الشرعية للصندوق

 

 بشكل أساسيراق المالية التي يستثمر بها الصندوق أنواع األو .ب

المتوافقة مع الضوابط الشرعية )"األوراق المالية  يستهدف الصندوق االستثمار في األوراق المالية التالية .1
 .المستهدفة"(

الدين  إدارةالصكوك المقومة بالريال السعودي والصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب   .أ
بما في ذلك الصناديق السيادية  -والصناديق الحكومية  والبنك المركزي السعوديالعام التابع لوزارة المالية، 

المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة  -والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف 
 .الشرعية للصندوق للضوابطحكومية، وفقا  

أو لهيئة  البنك المركزي السعوديقصيرة األجل )المرابحات( مع أطراف نظيرة خاضعة لتنظيم أدوات النقد  .ب

 .رقابية مماثلة خارج المملكة
 عاما   والمطروحة طرحا   الضوابط الشرعيةيجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع  .ج

 .هيئةوتم ترخيصها من قبل ال
المتوافقة مع الضوابط  عقود المشتقات المرتبطة باألدوات والمنتجات المركبةفي  يجوز للصندوق االستثمار .د

المتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق المقومة بالريال  الشرعية للصندوق واألدوات والمنتجات المركبة

 .السعودي
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ويحق لمدير الصندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات   .ه
 .و الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا  أمرابحة قصيرة أو طويلة األجل في حال اعتقد أن ظروف السوق 

ويحق لمدير الصندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات  .و
 .و الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا  أقصيرة أو األجل في حال اعتقد أن ظروف السوق 

 

 لف الجهات الحكوميةالصكوك السيادية الصادرة عن مختالحد األدنى لالستثمار في  تقليصيجوز لمدير الصندوق  .2
 :في الحاالت التالية%( 0)قيمة اإلجمالية ألصول الصندوق إلى ال صافي من%( 75) من

 ؛و الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا  أفي حال اعتقد أن ظروف السوق  .أ
 في حال غياب الفرص االستثمارية التي تالئم أهداف الصندوق؛ .ب

ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسبا  لحماية مصالح المستثمرين، أو إذا توقع مدير الصندوق هبوطا  حادا   .ج
مما قد يؤثر على استثمارات الصندوق تأثيرا  مباشرا  أو غير  المحليأو تدهورا  شديدا  في وضع االقتصاد 

  .مباشر

ء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل اإلبقاء على جزلمدير الصندوق يجوز وفي هذه الحاالت 
 .استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة األجل

 

 سياسة تركيز االستثمارات .ج
خاضعة ومرخصة من قبل البنك مع أطراف نظيرة )المرابحات( حال استثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد  في

المركزي أو خاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة سيكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني 

كتالي: ستاندرد آند بورز  األطراف النظيرة حسب ما تحدده إحدى وكاالت التصنيف االئتماني الدولية وألألوراق المالية 
- BBB/ موديز Baa3  فتش /-BBB أو األطراف النظيرة، فإن  ألدوات أسواق النقد. وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني

 مدير الصندوق سيمتنع عن االستثمار فبها.
سيستثمر الصندوق بشكل أساسي في الصكوك السيادية والمقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية 

 والبنك المركزي السعوديالدين العام التابع لوزارة المالية،  إدارةفي المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب 
المملوكة  -ناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف بما في ذلك الصناديق السيادية والص -والصناديق الحكومية 

الفقرة الفرعية كما هو موضح في  الشرعية للصندوق للضوابطبالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا  

 ( "سياسات االستثمار وممارساته".3من الفقرة )أدناه )د( 

 

 الصندوقيوضح نسبة االستثمار في كل مجال في  جدول .د

 

 األعلىالحد  الحد األدنى فئة األصول

الصكوك المقومة بالريال السعودي والصادرة عن حكومة المملكة العربية 

والبنك الدين العام التابع لوزارة المالية،  إدارةالسعودية ممثلة بمكتب 

بما في ذلك الصناديق السيادية  -والصناديق الحكومية  المركزي السعودي

المملوكة بالكامل  -والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد واألوقاف 

 الشرعية للصندوق للضوابطبشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقا  

75% %100 

البنك أدوات النقد قصيرة األجل )المرابحات( مع أطراف نظيرة خاضعة لتنظيم 

 أو لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة المركزي السعودي
0% 25% 

 %25 %0 عاما   والمطروحة طرحا   الضوابط الشرعيةصناديق أسواق النقد المتوافقة مع 

المتوافقة مع الضوابط  المركبةعقود المشتقات المرتبطة باألدوات والمنتجات 

المتوافقة مع الضوابط  الشرعية للصندوق واألدوات والمنتجات المركبة

 السعوديالشرعية للصندوق المقومة بالريال 

0% 5% 
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 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته .ه

يستثمر الصندوق في السوق المالية السعودية بشكل رئيسي، كما يستثمر في أدوات النقد قصيرة األجل )المرابحات( 
أو لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة، كما يستثمر في  البنك المركزي السعوديمع أطراف نظيرة خاضعة إلشراف 

والمطروحة طرحا  عاما  وتم ترخيصها من قبل الهيئة للصندوق صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية 
ويجوز للصندوق االستثمار كذلك في عقود المشتقات المقومة بالريال السعودي والمرتبطة باألدوات والمنتجات المركبة 

للصندوق المقومة المتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق واألدوات والمنتجات المركبة المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 .بالريال السعودي
 اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات الصندوق .و

 نحو علی االستثمار هذا مع التعامل يتم وال الخاص، لحسابهم الصندوق في االستثمار وتابعيه الصندوق لمدیر یجوز
 من ألي وال الصندوق لمدير يحق والن. خرياأل الوحدات مالكي قبل من في الصندوق األخرى االستثمارات عن يختلف

 عن سنة ربع كل نهاية في اإلفصاح مدير الصندوق على يجب كما .بوحداتهم المرتبطة التصويت حقوق ممارسة تابعيه
مدير الصندوق  يعدها التي السنوية التقارير وفي تداول وموقع اإللكتروني موقعه على الصندوق في استثماره تفاصيل

 .من الئحة صناديق االستثمار ( "تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات"76)وفقا  للمادة 

 
 المعامالت واألساليب المتبعة في اتخاذ القرارات االستثمارية .ز

ي تتم عملية اتخاذ القرارات االستثمارية لدى مدير الصندوق بتحليل المؤشرات االقتصادية الهامة على الصعيد المحل
ومعدالت الفائدة الحالية والمتوقعة محليا  وحركة القطاعات/الصناعات المحلية باإلضافة إلى العوامل الجيوسياسية. كما 

يقوم فريق إدارة محفظة االستثمارات التابع لمدير الصندوق بإجراء التقييم الدوري للفرص االستثمارية بغرض تنمية رأس 

 .المال المستثمر على المدى الطويل

 

 األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  .ح
من  ( "سياسات االستثمار وممارساته"3في الفقرة )ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد 

 .شروط وأحكام الصندوق
 :وقوال يمكن لمدير الصندوق إدراج األوراق المالية التالية ضمن استثمارات الصند

 .عقود المستقبليات .1
 .عقود الخيارات .2

 (.Swap)سواب  المناقلة عقود .3

 

 قيود االستثمار .ط

 للصندوق يمكن التي المالية األوراق أنواع على القيود واألحكام والشروط االستثمار صناديق الئحةمن  كال   توضح
 .فيها االستثمار

 

 صناديق آخرون والمدير أو مديراستثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار يديرها  .ي
% من 25يجوز لمدير الصندوق االستثمار في صناديق استثمار أخرى متوافقة مع الضوابط الشرعية بنسبة ال تزيد عن 

% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك 20امتالك نسبة تزيد على  زال يجوصافي قيمة أصول الصندوق، 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات أوراق مالية 20تثمر نسبة تزيد على وحداته، كما أن الصندوق لن يس
 .تعامل في حالة االستثمار في صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق إجراءاتلمصدر واحد. وال توجد 

 

 تمويل الحيات الحصول علىص .ك
يجوز للصندوق الحصول على التمويل والتعامل باتفاقيات إعادة الشراء لالستثمار في األوراق المالية المستهدفة، بشرط 

% من صافي قيمة أصول الصندوق ولمدة استحقاق ال تزيد عن سنة. إال أنه يجوز للصندوق 30أال تزيد هذه القروض عن 

أو لهيئة  البنك المركزي السعودياألطراف النظيرة الخاضعة إلشراف  االقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو
ـ  أالرقابية مماثلة خارج المملكة والمرخص لها تغطية طلبات االسترداد، على  % من صافي 30يخضع هذا االقتراض لحد ال

يجوز لمدير الصندوق ( من الئحة صناديق االستثمار. و64قيمة أصول الصندوق، على النحو المنصوص عليه في المادة )
 .الممولرهن أصول الصندوق مقابل المبلغ 

 
 طرف نظير الحد األعلى للتعامل مع أي .ل

 سيلتزم مدير الصندوق بالنسب المحددة في الئحة صناديق االستثمار عند التعامل مع أي طرف نظير.
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 سياسات إدارة المخاطر .م
المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل  وتقييميتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد 

المخاطر ألي استثمارات أو أوراق مالية قبل االستثمار  وتقييممعها للتقليل من أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة 
 .المخاطر بشكل سنويتقييم  ويتم إعادة

 

 االسترشاديالمؤشر  .ن
هو سعر الفائدة بين البنوك السعودية وهو سعر مرجعي يومي  SIBOR 3 months Indexلثالثة أشهر يبر امؤشر س

على أساس أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك السعودية إقراض أموال غير مضمونة إلى وكالة تومسون رويترز تنشره 
 .لوكالة تومسون رويترز يرجى زيارة الموقع اإللكتروني المعلوماتبنوك أخرى في سوق النقد ولمزيد من 

 
 عقود المشتقات .س

المتوافقة مع الضوابط الشرعية  باألدوات والمنتجات المركبة المشتقات المرتبطةللصندوق االستثمار في عقود  يجوز

وابط الشرعية للصندوق المقومة واألدوات والمنتجات المركبة المتوافقة مع الضالسعودي  المقومة بالريال للصندوق
 .(ن المخاطر )كمخاطر أسعار الفائدةالسعودي، لغرض التحوط م بالريال

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

 "قيود االستثمار" (41) من االلتزام بمتطلبات الفقرة )ح( من المادةإعفاء من هيئة السوق المالية  علىالصندوق حصل 

 "% من صافي قيمة أصوله15ما نسبته  العام تجاوز اقتراض الصندوقيأال "من الئحة صناديق االستثمار والذي ينص على 
 .% من صافي قيمة أصول الصندوق30مما يسمح اإلعفاء للصندوق برفع حد االقتراض إلى 

 

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق (4

ينخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر أقل من السعر الذي  المخاطر، قد منخفضيعتبر الصندوق صندوق استثمار  .أ

أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة  وليس هناكتم االشتراك به في الصندوق، 
عدم ضمان الحصول على المبلغ األصلي المستثمر استثمارات الصندوق معرضة للهبوط، وعلى ُمالك الوحدات معرفة 

 .في الصندوق، وأنه ال توجد أي ضمانات بأن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق
  .األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال ُيعّد مؤشرا  عل أداء الصندوق في المستقبل إن .ب

األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن  .ج

 .السابق
 .كأي بن ىالصندوق المستثمرين من أن االستثمار في صندوق االستثمار ال ُيعّد إيداعا  لد يحذر مدير .د

  .االستثمار يحذر مدير الصندوق المستثمرين من مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في صندوق .ه
أثر سلبي  اؤثر سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لهتد والتي ق يلي ما المحتملةالرئيسة  المخاطر قائمة تشمل .و

 :وسعر الوحدةعلى صافي قيمة األصول في الصندوق 
الديون ودفعات  المقصود بمخاطر االئتمان هي احتمال عدم قدرة ُمصد ّر ضمان الديون وسداد أصل :مخاطر االئتمان .1

األرباح عند استحقاقها. وإن التغييرات في التصنيف االئتماني للمصد ّر أو تغير نظرة السوق للجدارة االئتمانية للمصد ّر 

ا قد تؤثر على قيمة استثمار الصندوق في األوراق المالية لهذا المصدر. وتعتمد درجة مخاطر االئتمان على  أيض 
على شروط األوراق المالية. كما أن مدير الصندوق قد يستثمر مع أطراف في صفقات أسواق الحالة المالية للمصد ّر و

النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية، مع احتمال عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على سداد أو تسوية 
في قيمة صافي أصول  التزاماته في الوقت المناسب أو حتى عدم السداد الكلي مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير

الصندوق وقد يؤثر ذلك على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق 

 وسعر الوحدة.
تتغير القيمة السوقية للصكوك وغيرها من األوراق المالية ذات الدخل الثابت تبعا  للتغيرات  :مخاطر أسعار الفائدة .2

غيرها من العوامل األخرى. وإن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي ترتفع فيها أسعار في أسعار الفائدة و
الصكوك وأسعار األوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة وتنخفض كلما ارتفعت أسعار 

لألسعار المنخفضة نسبيا . وإن  ك نظرا  الفائدة. قد يتعرض الصندوق لمخاطر أكبر من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وذل
حجم هذه التقلبات في سعر السوق الصكوك واألوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابت هو بشكل عام أكبر من 

حجم التقلبات بالنسبة لألوراق المالية ذات فترات االستحقاق األطول. ولن تؤثر التقلبات في السعر السوقي 

الدخل من الفائدة المتحقق من الصكوك التي يملكها الصندوق، ولكن تلك التقلبات  الستثمارات الصندوق على
ستنعكس على صافي قيمة أصول الصندوق، وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق 

لية الصادرة عن وسعر الوحدة. تنطبق هذه المبادئ على األوراق المالية للحكومة السعودية، حيث أن الورقة الما
الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة االسمية لها عند االستحقاق، ال قيمتها السوقية. 

وكما هو الحال تماما بالنسبة األوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابت، فإن األوراق المالية المضمونة من الحكومة 

 تتغير أسعار الفائدة.ستتعرض قيمتها للتقلب عندما 
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قد يتأثر الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطورات السياسية  :مخاطر الظروف السياسية واالقتصادية .3
واالقتصادية في المملكة العربية السعودية والعالم، كون هذه األمور قد تؤثر على جميع األنشطة االقتصادية 

ن لها تأثير على استثمارات الصندوق وعائدته وبالتالي قد يؤثر سلبا  والتنموية، بما في ذلك أنشطة الصندوق ويكو
 على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

بعض الصكوك والمنتجات المركبة قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه ال يمكن بيعها  :مخاطر السيولة .4

يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك والمنتجات المركبة قد 
بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من األصول، 

 وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
في انخفاض قيمة واحد أو أكثر من األسواق التي  تتمثل مخاطر السوق :مخاطر السوق ومخاطر االختيار .5

سيستثمر فيها الصندوق، بما في ذلك إمكانية انخفاض األسواق بشكل حاد وغير متوقع. وإن مخاطر االختيار هي 
المخاطر يكون فيها أداء األوراق المالية التي اختارها مدير الصندوق أدنى أو أقل من أداء األسواق أو أدنى من أداء 

ؤشرات ذات الصلة أو أقل من أداء األوراق المالية التي اختارتها صناديق أخرى ذات أهداف استثمارية الم

 واستراتيجيات استثمار مماثلة وهو ما قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
لية والدولية واألسواق العقارية إن الحركة العامة في أسواق رأس المال المح :مخاطر التقلبات في األسعار .6

والظروف االقتصادية السائدة والمتوقعة ومعدالت الربح وتكاليف التمويل وثقة المستثمرين والظروف االقتصادية العامة 
التي قد ينتج عنها عمليات استرداد كبيرة ونقص للسيولة قد تؤثر سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله 

 وسعر الوحدة.

تتعرض الصكوك لمخاطر التضخم حيث يمكن أن تزداد معدالت التضخم بينما تظل العوائد من  :طر التضخممخا .7
الصكوك األساسية مستقرة دون زيادة نسبية. في حالة زيادة التضخم إلى مستوى أعلى من نسبة العائد من 

يؤثر سلبا  على صافي قيمة أصول الصكوك األساسية، فقد يتكبد الصندوق خسارة في استثماراته وعائدته، مما قد 
 الصندوق وسعر الوحدة.

إذا تبيّن تعارض أي استثمار رئيسي مع الضوابط الشرعية،  :المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعية .8
يكون على مدير الصندوق تصفية هذا االستثمار قبل تحقيق أهدافه. مما قد يؤثر سلبا  على صافي قيمة أصول 

 عر الوحدة.الصندوق وس

قد يقوم الصندوق باالستثمار في بعض المنتجات  :مخاطر االستثمار في أدوات سوق المال غير المصنّفة .9
المركبة المتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وغير الُمصنّفة من جانب مؤسسات التصنيف االئتماني والتي ال 

ا قد يعرض الصندوق لخسائر في قيمة المبالغ المستثمرة في تتميز بالسيولة العالية مقارنة باألدوات المصنّفة، مم
 هذه األدوات مما قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.

تحديد االستثمارات المناسبة ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين  :مخاطر عدم وجود االستثمارات المناسبة .10

ة مدير الصندوق على تحديد األهداف االستثمارية وقدرة الصندوق على تحقيق الذي ينعكس بدوره على عدم قدر
العوائد المرجوة، عليه ال يوجد ضمان بتوافر استثمارات تفي بأهداف الصندوق االستثمارية مما قد يؤثر سلبا  على 

 عائدات الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
قدم مدير الصندوق أي تعهدات أو يقدم أي ضمان بأن سياسات ال ي :مخاطر سياسات االستثمار وممارسته .11

الصندوق االستثمارية وممارسته ستحقق أغراضه االستثمارية حيث أن القرارات االستثمارية تعتمد على تقدير 

عات مدير الصندوق وقد تكون غير متناسبة أو غير مواكبة للمؤشرات االقتصادية الهامة ولمعدالت الفائدة ولحركة القطا
 والصناعات وللعوامل الجيوسياسية مما قد يؤثر سلبا  على عائدات الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.

هناك مخاطر قد تؤثر على صناديق االستثمار األخرى التي  :مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار األخرى .12
األجل، وتقلبات في سعر الوحدة مما قد يؤثر  قد يستثمر فيها الصندوق والتي قد تخضع لتقلبات قصيرة ومتوسطة

 سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.
قد يدخل الصندوق في معامالت مع طرف ثالث قد ال يتمكن من الوفاء بالتزاماته  :مخاطر التعامل مع طرف ثالث .13

 ى صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.التعاقدية بموجب هذه المعامالت. وبالتالي قد يكون له أثر سلبي عل

يعتمد نجاح الصندوق اعتمادا  كبيرا  على نجاح فريق إدارته؛  :مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين .14
وخسارة خدمات أي من أفراد فريق اإلدارة بشكل عام أو عدم قدرة الصندوق على استقطاب موظفين جدد أو 

 د يكون له تأثير سلبي على نشاط الصندوق وأداءه وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.االحتفاظ بالموظفين الحاليين ق
يعتزم الصندوق االستثمار في صكوك سيادية والتي بطبيعتها تتحمل نسبة  :مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني .15

يستثمر فيها  منخفضة من مخاطر اإلخالل بالسداد. وفي حال انخفاض التصنيف االئتماني ألي من الصكوك التي

الصندوق، قد يضطر مدير الصندوق إلى التصرف في هذه الصكوك بأسعار أقل من قيمتها مما قد يؤثر بدوره سلبا  
 على أداء الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.

الشركات التابعة قد يشارك المديرون والمسؤولون والموظفون التابعون لمدير الصندوق و :المصالح تعارضمخاطر  .16
له في المعامالت واألنشطة نيابة عن الصناديق/ العمالء اآلخرين الذين قد تتعارض مصالحهم مع مصالح الصندوق. 

وقد يكون لمدير الصندوق تأثير على المعامالت التي يكون له فيها مصلحة جوهرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو 
مع واجباته تجاه مالكي الوحدات وعلى موضوعية واستقالل قراراته وقد يؤثر  غير مباشرة مع الغير بما يشكل تعارضا  

على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لتلك المخاطر تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وسعر  ذلك سلبا  
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ضات تتعلق بهذه الوحدة. ولن يكون مدير الصندوق مسؤوال  أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعوي
 المعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.

لن يشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن يحصلوا على المعلومات المالية  :مخاطر إدارة الصندوق .17
مدير المفصلة المتاحة لمدير الصندوق، عليه ال يجوز ألي شخص شراء وحدات إال إذا كانت لديه النية في تخويل 

 الصندوق صالحية تولي إدارة الصندوق من جميع الجوانب.

إلى التشريعات  هذه الشروط واألحكامتستند المعلومات الواردة في  :مخاطر التغيُّرات القانونية والتنظيمية .18
مالية القائمة والمعلنة، ومن المحتمل إجراء تعديالت على التشريعات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسوق ال

أو بالضرائب أو بالزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر سلبا  على استثمارات وأداء الصندوق وبالتالي على صافي 
 قيمة أصوله وسعر الوحدة.

خضع االستثمار في الصندوق لمخاطر ضريبية وزكوية والتي قد تؤثر على سيولة ي :المخاطر الضريبية والزكاة .19
ذلك انخفاض في قيمة أصول الصندوق وعوائد استثماراته وسعر الوحدة. وعليه، يتوجب  الصندوق مما قد ينتج عن

على المستثمرين المحتملين الحصول على االستشارة المهنية الالزمة فيما يخص الضرائب التي تنطبق على 

 هم في الصندوق.شراء أو بيع الوحدات في الصندوق. ويتحمل مالكي الوحدات دفع الزكاة إن وجدت على استثمارات
يمكن الحصول على التمويل للصندوق و/أو أي من استثماراته، مما قد يؤثر سلبا  على عائدات  :مخاطر التمويل .20

الصندوق وسعر الوحدة. ومن المحتمل أن يزيد التمويل من صافي دخل الصندوق، إال أنه ينطوي أيضا  على درجة 
مختلفة للصندوق واستثماراته، مثل زيادة تكاليف التمويل، والتدهور عالية من المخاطر المالية وقد يشكل مخاطر 

االقتصادي، وتدهور ضمانات االستثمار، كما أنه في حال تم رهن أصول الصندوق قد يقوم الُمقرض بالمطالبة بحيازة 

ا النوع من هذه األصول ضمانا  للتمويل في حال تعثر الصندوق في السداد وفقا  للشروط المتعارف عليها في هذ
 التمويل مما قد يؤثر سلبا  على عائدات الصندوق وسعر الوحدة.

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك قد تتعرض نظم  :المخاطر التقنية .21
ما يحد من المعلومات الخاصة به لالختراق أو للهجوم من خالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا  أو بشكل كامل، م

قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال. مما قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وصافي 
 قيمة أصوله وسعر الوحدة.

تؤثر الكوارث الطبيعية على أداء جميع القطاعات االقتصادية واالستثمارية، األمر الذي  :مخاطر الكوارث الطبيعية .22

سلبي على أداء الصندوق، دون أن يكون لمدير الصندوق يد في ذلك؛ ومن هذه الكوارث الطبيعية  قد يكون له تأثير
الزالزل والبراكين والتغيرات المناخية القاسية وغيرها. مما قد يؤثر سلبا  على استثمارات الصندوق وصافي قيمة 

 أصوله وسعر الوحدة.
إن المنتجات المركبة  :ع الضوابط الشرعية للصندوقمخاطر االستثمار في المنتجات المركبة المتوافقة م .23

ذات الدخل الثابت عرضة لمخاطر االئتمان األساسية وتغيير التصنيف االئتماني. وفي حال حدوث واقعة من وقائع 

 االئتمان كالتخلف عن الدفع أو إعادة الهيكلة عدم إعادة الهيكلة واإلفالس والرفض/الوقف قد تسترد المنتجات المركبة
بقيمة أقل من قيمتها االسمية أو قد تفقد قيمتها تماما في الحاالت الشديدة: كما أن القيمة السوقية للمنتجات 

المركبة قد تتحرك صعودا  أو هبوطا  في السوق تبعاُ لحركة أسعار الفائدة وأداء المصدر و/أو المؤشرات والحالة المالية 
الضمان والتصنيف االئتماني أو الجدارة المتصورة في السوق وعوامل  للمصدر/ الضامن/ األصول المرتهنة على سبيل

أخرى. وعلى اعتبار أن هذه المنتجات ال تتوافر بها سوق منتظمة قد يضطر مدير الصندوق لتكبد خسائر في حال 

 لوحدة.تسييلها مما قد يؤثر سلبا  على قيمتها السوقية وبالتالي على أداء الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر ا
يقوم الصندوق بتقييم الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق بناء على أسعارها : مخاطر تقييم أصول الصندوق .24

المعلنة في السوق حسب آليات التقييم المعتمدة وقد تكون هذه األسعار متغيرة أو غير متاحة تبعا لظروف السوق 
نصت عليها شروط وأحكام الصندوق لتتماشى مع ظروف مما يضطر الصندوق لالنتقال من آلية تقييم ألخرى والتي 

 السوق والتي قد ينتج عنها انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق.
 

 آلية تقييم المخاطر (5

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

 

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق (6

يستهدف الصندوق المستثمرين األفراد واألشخاص االعتبارين والجهات الحكومية الراغبين باالستثمار بشكل أساسي في 
الصكوك ، والذين تنطبق عليهم شروط المالئمة لالستثمار في هذا الصندوق مع مراعاة أهداف الصندوق االستثمارية 

ويل من خالل االستثمار بشكل رئيسي في الصكوك السيادية المتمثلة في نمو رأس المال المستثمر على المدى الط

الدين العام التابع لوزارة المالية، وفقا   إدارةالصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب 
( "المخاطر 4ة )الفقرتضمن تمرتبطة باالستثمار في الصندوق، وللمعايير الشرعية للصندوق وكذلك مراعاة المخاطر ال

وصفا  لهذه المخاطر ويجب دراسة وفهم تلك المخاطر بعناية  الرئيسية لالستثمار في الصندوق" من هذه الشروط واألحكام
من قبل أي مستثمر محتمل قبل اتخاذ قراره فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق. كما يتعين على المستثمر معرفة وفهم 
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وضعه المالي وأهدافه االستثمارية. وينصح مدير  االعتبارالمخاطر ذات العالقة وأن يأخذ في األوراق المالية واألسواق و
 .الصندوق باألخذ بمشورة مستشار مهني مرخص في حال تعذر فهم وتقييم مدى مالئمة االستثمار في الصندوق

 

 قيود / حدود االستثمار (7

 االستثمار للصندوق يمكن التي المالية األوراق أنواع على القيود واألحكام والشروط االستثمار صناديق الئحة من كال   توضح

 .فيها
 

 العملة (8

 الريال إلى تحويلها يتم ،أخرى عملة بأي الوحدات قيمة دفع تم حال وفيالصندوق هي الريال السعودي  عملة تكون

 الوحدات شراء ويكون الصندوق، لمدير والمتوفر السوق في السائد الصرف سعر على بناء   الصندوق مدير قبل من السعودي
 .العملة تحويل مصاريف المستثمر ويتحمل، السعودي بالريال الشراء لمبلغ الصندوق مدير استالم تاريخ من نافذا  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (9

 تفاصيل جميع المدفوعات وطريقة احتسابها .أ

أصول الصندوق بعد صافي من  %0.25رسوم إدارة مقدارها  الفئة )أ(يدفع مالكي الوحدات من  أتعاب اإلدارة: -
 %0.40ارة مقدارها رسوم إد الفئة )ب(يدفع مالكي الوحدات من ، وخصم المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة

وفي حال رغبة مدير الصندوق . أصول الصندوق بعد خصم المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة صافي من

الصناديق األخرى المدارة من قبل شركة األهلي المالية، فإنه سيتم التنازل عن رسوم اإلدارة الخاصة  االستثمار في
بالصندوق اآلخر المراد االستثمار فيه أو سيتم إعادة دفع الرسوم المخصومة بالكامل لصالح الصندوق لتجنب ازدواج 

لن يكون ألي و نظام ضريبة القيمة المضافة. حسبرسوم لضريبة القيمة المضافة ال هذه وتخضع. تقاضي الرسوم
 فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.

يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة الرسوم اإلدارية التي يستقطعها في أي وقت حسب تقديره و
بالمساواة من قبل مدير  وأن ُيعاملوايع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية المطلق على أن يتمتع جم

 .الصندوق

 .حسب السعر السائد في السوق مصاريف التمويل المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية: -
المالية )الوساطة( في األوراق  التعامل يتحمل الصندوق كافة تكاليف مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة(: -

 نظام ضريبة القيمة المضافة. حسبرسوم لضريبة القيمة المضافة ال هذه وتخضع .لألسعار السائدة في السوق وفقا  
وبشكل  التقييم يوم الحفظ أمين لدى األصول إجمالي حجم على معتمدة الرسوم نسبة تكون أتعاب الحفظ: -

 :يلي كماتناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة 

 

 نسبة رسوم الحفظ األصول لدى أمين الحفظإجمالي 

 %0.055 مليون لاير سعودي وأقل 200

 %0.040 مليون لاير سعودي 500إلى  200من 

 %0.030 مليون لاير سعودي 1,000إلى  500من 

 %0.020 مليون لاير سعودي وأكثر 1,000

 

ـ  تقدررسوم صفقات لباإلضافة  وسيتم  تقيميرسوم الحفظ لكل يوم  احتسابلكل صفقة. وسيتم  أمريكيدوالر  40ب
رسوم لضريبة القيمة ال هذه وتخضع. ي األصول تحت الحفظ نهاية كل شهردفعها بشكل شهري بناء  على إجمال

 نظام ضريبة القيمة المضافة. حسبالمضافة 

 الصندوقإجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م . سنويا  لاير سعودي  45,000 أتعاب مراجع الحسابات: -
رسوم لضريبة القيمة ال هذه . وتخضعبشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئةوتحتسب  مطبقا للعقد المبر

 نظام ضريبة القيمة المضافة. حسبالمضافة 
 الصندوقإجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بلاير سعودي سنويا  وهو م 7,500 رسوم هيئة السوق المالية: -

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسوم طبقا  
سنويا . وهو مبلغ ثابت يتم اقتطاعه سعودي  لاير 5,000 الصندوق على موقع تداول: معلوماترسوم نشر  -

رسوم لضريبة القيمة المضافة ال هذه وتخضع للرسوم المقررة من قبل تداول. من إجمالي أصول الصندوق طبقا  

 نظام ضريبة القيمة المضافة. حسب
 .اللجنة الشرعيةلن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء  أتعاب خدمات اللجنة الشرعية: -
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وتمثل  لاير سعودي سنويا   20,000 إجماليتقدر المصروفات بمبلغ  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: -
بشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات وتحتسب  وقهذه المصروفات رسوم األعضاء المستقلين لمجلس إدارة الصند

 . لكل فئة
 وهي: المصاريف األخرى:الرسوم و -

مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندوق: تشمل مصاريف الشؤون اإلدارية الخاصة بالصندوق  .1

حجم صافي والبرامج المستخدمة في معالجة البيانات. ويتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس 
قيمة األصول تحت اإلدارة لجميع الصناديق. ويقوم مدير الصندوق بمراجعة تلك المصاريف بشكل ربع سنوي، 

 .ويتم تعديل أية فروقات وعكسها في تقدير مصروفات الربع التالي
 التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها.  .2

من صافي قيمة األصول ويتم حسابها في  %0.5ما نسبته األخرى الرسوم والمصاريف ر المتوقع أن تتعدى من غي
يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف  (من صافي قيمة األصول %0.5أي ). وعالوة على ذلك فإن هذا الحد تقييمكل يوم 

باستثناء أتعاب اإلدارة  (هذا الجدولبما في ذلك الرسوم والمصاريف المذكورة في )مستحقة الدفع من الصندوق 

 .ورسوم التمويلوالحفظ والتعامل 
 

ألهلي المالية ومقدمي شركة اتجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم واألتعاب والعموالت والمصاريف التي تستحق ل
 بشكل المالية األهليشركة  إلى الصندوق سيدفعها والتي المضافة القيمة تشمل ضريبة الخدمات اآلخرين ال

 .القيمة المضافة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا   منفصل
 

الجدول التالي يوضح جميع الرسوم والمصاريف السنوية الخاصة بالصندوق، مع كيفية حساب مقابل  .ب

 تعاب، ووقت دفعها من قبل الصندوقالخدمات والعموالت واأل
 

 طريقة الحساب تكرار دفع الرسم

 /)%( النسبة

 المبلغ المفروض
 (بالريال السعودي)

 نوع الرسم

في آخر كل سيتم دفعها 
على قيمة  شهر بناء  

صافي أصول الصندوق 
 تقييمفي كل يوم 

للشهر المعني من 

 السنة

 الصندوق أصولمن كل يوم تقييم 

 األخرى المصاريف خصم بعد

. والتي المستحقة وااللتزامات
سيتم حسابها وفق المعادلة 

 التالية:
 األخرى المصاريف –)أصول الصندوق 

)رسوم إدارة  xالمستحقة( 
)عدد األيام بين يوم  xالصندوق(

 التقييمالحالي ويوم  التقييم

  )    x  السابق
1

365
   x ضريبة القيمة(

 (1المضافة + 

 %0.25 الفئة )أ(
 %0.40 الفئة )ب(

 *أتعاب اإلدارة

 حسب السعر السائد في السوق.
المتوافقة مع ضوابط مصاريف التمويل 

 اللجنة الشرعية

 *مصاريف ورسوم التعامل )الوساطة( حسب السعر السائد في السوق.
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 طريقة الحساب تكرار دفع الرسم
 /)%( النسبة

 المبلغ المفروض

 (بالريال السعودي)

 نوع الرسم

بشكل شهري  تخصم
ي بناء  على إجمال

األصول تحت الحفظ 
 نهاية كل شهر

 كل يوم تقييم 

 الرسوم نسبة تكون
 حجم على معتمدة

 لدى األصول إجمالي
 يوم الحفظ أمين

وبشكل  التقييم

تناسبي بحسب عدد 
 كماالوحدات لكل فئة 

 :يلي
 مليون لاير 200

 :وأقل سعودي

0.055% 
 500 إلى 200من 

لاير  مليون
 %0.040 :سعودي

 إلى 500من 
لاير  مليون 1,000

 %0.030 :سعودي

لاير  مليون 1,000
: وأكثر سعودي

0.020% 
 تقدررسوم صفقات و

 أمريكيدوالر  40بـ 

 .لكل صفقة

 *الحفظ أتعاب

 للعقد المبرم طبقا  
بشكل وتحتسب 

تناسبي بحسب عدد 

 الوحدات لكل فئة

مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي 
 أصول الصندوق 

 لاير سنويا   45,000
أتعاب مراجع 
 *الحسابات

 سنويتخصم بشكل 
مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي 

وتحسب في كل يوم  أصول الصندوق

 تقييم

 سنويا  لاير  7,500
رسوم هيئة 

 السوق المالية

 سنويتخصم بشكل 

مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من إجمالي 

للرسوم  أصول الصندوق طبقا  
وتحتسب بشكل المقررة من تداول 

تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل 
فئة و هذا المبلغ لجميع الفئات 

 وتحسب في كل يوم تقييم

 لاير سنويا   5,000

رسوم نشر 
معلومات 

على  الصندوق
  *موقع تداول

 .تعاب تصرف ألعضاء اللجنة الشرعيةلن يكون هناك أي أ
أتعاب خدمات 

 اللجنة الشرعية

 سنويتخصم بشكل 
 أصول الصندوق إجمالي تدفع من

 وتحسب كل يوم تقييم
 لاير سنويا   20,000

مكافآت أعضاء 
مجلس إدارة 

الصندوق 
 *المستقلين
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 طريقة الحساب تكرار دفع الرسم
 /)%( النسبة

 المبلغ المفروض

 (بالريال السعودي)

 نوع الرسم

 تخصم بشكل شهري

من صافي تحسب كل يوم تقييم 

قيمة األصول تحت اإلدارة لجميع 
 الصناديق العامة

تقدر وتراجع بشكل 

 سنويربع 

مصاريف 
معالجة البيانات 

والعمليات 
الخاصة 

  بالصندوق

 تخصم بشكل شهري

تحسب كل يوم تقييم من أصول 

الصندوق و تقدر وتراجع بشكل ربع 
 سنوي

 %0.5ال تتجاوز 

الرسوم 

والمصاريف 

 األخرى
معالجة مصاريف 

البيانات والعمليات 
الخاصة بالصندوق، 

التكاليف المتعلقة 

بجمعيات مالكي 
الوحدات، 

مصروفات طباعة 
التقارير، ونفقات 

 نثرية وغيرها

 
 * تخضع هذه الرسوم لضريبة القيمة المضافة حسب نظام ضريبة القيمة المضافة.
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على مستوى  صول الصندوقأل نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية افتراضي يوضحمثال  .ج
 الصندوق ومالك الوحدات خالل عمر الصندوق، على أن يشمل التكاليف المتكررة وغير المتكررة

لاير  مليون (100لمالك الوحدات بافتراض أن قيمة استثمار مالك الوحدات ) افتراضيا   الجدول التالي يوضح استثمارا  
 :سعودي

 

 الفرضيات: 

 مستثمر واحد في وحدات من فئة )ب(. .1

 مليون لاير. 100ن حجم الصندوق أبافتراض  .2

 % من الصندوق.100تملك العميل يمثل  .3

 %5نسبة ضريبة القيمة المضافة  .4

 نوع الرسوم
الرسوم والمصاريف بعملة 

 الصندوق
الرسوم والمصاريف على مالك 

 الوحدة بعملة الصندوق

 142,500 142,500 الحفظ أتعاب

 20,000 20,000 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  آتمكاف

 45,000 45,000  الحسابات مراجع أتعاب

 7,500 7,500  هيئة السوق الماليةرسوم 

نشر معلومات الصندوق على موقع رسوم 

 تداول 
5,000 5,000 

 399,430 399,430 دارة الصندوقاإل أتعاب

 619,430 619,430 مجموع الرسوم والمصاريف السنوية 

 110,000,000 110,000,000 % + رأس المال10العائد االقتصادي 

صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة  

 المالية
109,360,570 109,360,570 

 

 

 اإلدارةإجمالي المصاريف األخرى المقدرة )*( للصندوق لسنة مالية كاملة بخالف أتعاب 

 بافتراض حجم الصندوق كما يلي: مليون لاير 100 مليون لاير 3,000

المبلغ بالريال 
السعودي 

باعتبار ضريبة 
 القيمة المضافة

المبلغ بالريال 

 السعودي

المبلغ بالريال 
السعودي 

باعتبار ضريبة 
 القيمة المضافة

المبلغ بالريال 

 السعودي
 

  مراجع الحسابات أتعاب 45,000 51,750.00 45,000 51,750.00

5,750 5,000 5,750 5,000 
نشر معلومات الصندوق على موقع رسوم 

 تداول

23,000 20,000 23,000 20,000 
إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

 هيئة السوق الماليةرسوم  7,500 7,500 7,500 7,500

 وخدمات الحفظ األخرى**مصاريف الحفظ  142,500 163,875 687,500 790,625

 .)*( المصاريف األخرى أعاله تقديرية فقط وقد تزيد أو تنقص خالل السنة

 .زائد رسوم الصفقات (*)رسوم الحفظ( * )إجمالي األصول لدى مدير الحفظ1.05)**( 
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 مقابل الصفقات  .د
من مبلغ االشتراك أو من قيمة الوحدات المستردة عند االشتراك  استردادأو رسوم اشتراك ال يدفع مالكو الوحدات رسوم 

 .الصندوق يديره مدير نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخرأو االسترداد أو 
 

 سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة .ه

 ترتيبات رسوم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في والئحة مؤسسات السوق الماليةمع مراعاة الئحة صناديق االستثمار 
الخاصة محصورة في  ترتيبات الرسومخاصة. ويجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب 

السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير 
 .خاصة أو أي ترتيب آخر بموجب رسوموق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة الصند

 
 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة  .و

ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول المسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن اكتساب أو حيازة أو التعويض 

المستثمرين المحتملين الذين هم في شك حول موقفهم الضريبي  أو التخلص من وحدات في الصندوق. ويجب على
أو الزكوي طلب المشورة المهنية من أجل التأكد من الضرائب أو الزكاة المستحقة الناتجة عن اكتسابهم أو حيازتهم أو 

 .تخلصهم من وحدات في الصندوق بموجب األنظمة ذات الصلة أو تلك التي قد يكونوا خاضعين لها
يتحمل مالكو الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة أو/أي ضرائب أخرى بموجب األنظمة و/أ والزكاة المتعلقة 

باستثمارهم في الصندوق. سيتم خصم مدفوعات ضريبة القيمة المضافة المطبقة فيما يتعلق بنفقات ورسوم اإلدارة، 

من  ( "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"9ين بالفقرة )ينطبق وحسبما هو مبوالرسوم والمصاريف األخرى حسبما 
 ت المعني مسؤوال  شروط وأحكام وذلك من قبل مدير الصندوق بخصمها من أصول الصندوق. ومع ذلك، يظل مالك الوحدا

 .عن دفع الزكاة
 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق .ز
وبما يتماشى مع الضوابط الشرعية للصندوق ، الماليةمؤسسات السوق مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة 

خاصة.  ويجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق رسوم يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات 

قديم الخاصة محصورة في السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالنيابة عن الصندوق أو بت رسومبموجب ترتيبات ال
خاصة أو أي  رسومأبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب 

 .ترتيب آخر
 

 مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف من أصول الصندوق .ح

 .هذه الشروط واألحكام( "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" من 9كما هو موضح في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )
 

 التقييم والتسعير (10

 أصول الصندوقتقييم  .أ

ها المحفظة مخصوما  منها المستحقات الخاصة نضمتجميع األصول التي ت العملة ويشمليم على أساس ييتم التق

التالية يم يعلى آليات التق بناء   التقييمسيكون  يم على نوع األصل حيثيفي ذلك الوقت. وتعتمد طريقة التقبالصندوق 
 :يمصك على حدة في كل يوم تقي يم الصكوك لكلتقي على التوالي أخذا  في االعتبار تطبيق آليات

تقييم الصكوك المدرجة أو المتداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فيستخدم يتم  .1
 .تمت في ذلك السوق أو النظام لغرض تقييم الصكوك اإلغالقسعر 

على السعر المتوسط بين أفضل سعر طلب وأفضل سعر عرض معلن من  ييم الصكوك في الصندوق بناء  يتم تق .2
 .قبل موقع تداول

وفقا آلخر سعر متاح إال إذا كان هناك دليل  تقييمهاإذا كانت الصكوك معلقه أو أسعار الصكوك غير معلنه، فينبغي  .3

 .السعر المعلقأن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن  ىقاطع عل
إذا كانت ظروف السوق ال تسمح بتقييم الصكوك، فسيتم تقييم الصكوك بناء على القيمة الدفترية باإلضافة إلى  .4

 .األرباح المتراكمة
يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات النقد قصيرة األجل )المرابحات( على أساس  .5

 .التقييمألرباح المستحقة/المتراكمة حتى يوم المبلغ المودع باإلضافة إلى ا

تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة بالنسبة إلى الصكوك وعقود المشتقات المرتبطة  .6
باألدوات والمنتجات المركبة المتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق والمنتجات المركبة المتوافقة مع الضوابط 

 .قللصندوالشرعية 
، عاما   والمطروحة طرحا   وفي حال استثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية .7

 .يميسيستخدم آخر سعر وحدة ُمعلن عنه ألغراض التق
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بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد  .8
 . للصندوق مراجع الحساباتوبعد التحقق منها من قبل  الصندوق وأحكام شروط في عنها المفصح

 
 وتكرارها التقييمعدد نقاط  .ب

مساء  بتوقيت المملكة العربية السعودية. وإذا حدث  5:30يم قيمة أصول الصندوق في كل يوم عمل بعد الساعة ييتم تق

 .البنوكعمل فيه تفي اليوم الذي يليه والذي  مييالتقيكون يوم  يم،يتقخالل أي يوم  ةمغلق ت البنوكوكان

 
 أو التسعير الخاطئ التقييماإلجراءات في حالة  .ج

أو التسعير الخاطئ ألي أصل من أصول الصندوق أو االحتساب الخاطئ لسعر الوحدة سيقوم مدير  تقييمفي حال ال

 :بالتالي ومشغل الصندوق الصندوق

 .أو تسعير خاطئ ألصل من أصول الصندوق أو سعر الوحدة تقييمتوثيق أي  -
أو  التقييمالسابقون عن جميع أخطاء  مالكي الوحداتالمتضررين بما في ذلك  مالكي الوحداتتعويض جميع  -

 .التسعير دون تأخير
% أو أكثر من سعر الوحدة 0.5أو التسعير بما يشكل نسبة  تقييمعن أي خطأ في ال إبالغ هيئة السوق المالية فورا   -

وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  واإلفصاح عن ذلك فورا  
 .( من الئحة صناديق االستثمار76)للمادة  وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  تحددها الهيئة 

والتسعير )إن وجدت( لهيئة السوق المالية والمطلوبة  التقييمبجميع أخطاء  يقوم مدير الصندوق بتقديم ملخصا   -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.77للمادة ) وفقا  

 
 حساب سعر الوحدة .د

 من الوحدات ملكية ونقل واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر قيمة حسابب الصندوق مدير سيقوم
 في األصول قيمة إجمالي من المستحقة االلتزامات بخصم وذلك أقاربه ألحد مالك الوحدات من أو آخر إلى صندوق

 وسيتم. واألحكام الشروط هذه في المحددة الرسوم والمصروفات الحصر، دون المثال سبيل على ذلك، في بما الصندوق
وفي  الصلة ذي التعامل يوم في القائمة عدد الوحدات على األصول قيمة صافي قسمة خالل من الوحدة سعر تحديد

  خر موعد الستالم الطلبات.آاالسترداد خالله في حال استالم الطلب قبل  أونفس يوم العمل المقدم طلب االشتراك 
 .األقل على عشرية عالمات أربع بصيغة الوحدة سعر بيان ويتم

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها .ه
مساء  بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك في يوم  5:30سعر الوحدة بعد الساعة سيقوم مدير الصندوق بنشر 

وموقع  www.alahlicapital.com بمدير الصندوقمن خالل الموقع اإللكتروني الخاص  ذي الصلة التعاملالعمل التالي ليوم 
 .للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةوأّي موقع آخر متاح  www.tadawul.com.sa السوق

 

 التعامالت (11

 تاريخ بدء الطرح األولي وسعر الوحدة .أ

هـ  1440جمادى الثاني//12من تاريخ  ابتداء   المؤهلينوحدات الصندوق على المستثمرين  بطرحمدير الصندوق  قام
 ومن المتوقع أن يكون تاريخ اإلقفال في تاريخ"(.  فترة الطرح األولي)" اإلقفالم إلى تاريخ  2019فبراير//17الموافق 

ـ الموافق  1440/شعبان/11 (. يجوز لمدير الصندوق إقفال الصندوق قبل هذا التاريخ "اإلقفال تاريخم )" 2019/أبريل/17ه

 لاير سعودي(. كما يحق10,000,000في حال تم جمع الحد األدنى لمبالغ االشتراك والبالغ عشرة ماليين لاير سعودي )
يوما   21لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح في حال لم يتم جمع الحد األدنى لمبالغ االشتراك، وذلك بحد أقصى لمدة 

إضافيا  بعد موافقة هيئة السوق المالية واإلفصاح عن ذلك في موقعه اإللكتروني. ويكون سعر االشتراك خالل فترة الطرح 
 .لاير سعودي للوحدة 10األولي يبلغ 

 
 واالسترداد ريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراكالتا .ب

 في شأن طلبات االشتراك واالسترداد ومشغل الصندوق مسؤوليات مدير الصندوق : 

 يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد. -

 ال يجوز االشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل.  -
وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات إلى قريب  -

 إال في يوم تعامل. 
يجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك أو االسترداد أو التحويل بالسعر الذي يحتسب عند نقطة  -

  .شتراك واالسترداد والتحويلالتالية للموعد النهائي لتقديم طلبات اال التقييم

 ويجب تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل وفقا  لالئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط واألحكام. -
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 :تقديم طلبات االشتراك  

ظهرا  بتوقيت المملكة العربية السعودية في أي  12يتم قبول طلبات االشتراك والمبالغ المتعلقة بها قبل الساعة 
ظهرا  من يوم  12. وفي حال تم استالم الطلب بعد الساعة نفسهيوم عمل ويتم تنفيذ الطلب في يوم التعامل 

وإذا صادف يوم التعامل عطلة رسمية فسوف يتم التعامل فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. 
 .(الطلبات في يوم التعامل التالي

 

  االستردادتقديم طلبات:  

ظهرا  بتوقيت المملكة العربية السعودية في أي يوم عمل ويتم تنفيذ  12قبل الساعة  طلبات االسترداديتم قبول 
ظهرا  من يوم التعامل فسيتم معاملته  12الساعة . وفي حال تم استالم الطلب بعد نفسهالطلب في يوم التعامل 

على أنه طلب ليوم التعامل التالي. وإذا صادف يوم التعامل عطلة رسمية فسوف يتم الطلبات في يوم التعامل 
 .التالي

 
 واالسترداد والتحويل والمدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد  إجراءات االشتراك .ج

  :إجراءات االشتراك 

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم المستندات 

 :التالية إلى مدير الصندوق
اتفاقية فتح الحساب، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن المستثمر عميال  قائما  لدى مدير الصندوق حيث  -

 ب االشتراك فقط(؛يقوم بتقديم الشروط واألحكام ونموذج طل
 الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة؛ -

 .نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع -

ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا  إذا تلقى مدير الصندوق المستندات المطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ  -
رين االشتراك في الصندوق وقبول االشتراك في أرقام الحسابات المحددة للصندوق. ويمكن للمستثم

والموافقة على الشروط واألحكام من خالل مراكز االستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات 
ألهلي المالية وغيرها من تطبيقات شركة األهلي شركة اشركة األهلي المالية الهاتفية، الموقع اإللكتروني ل

  .يال  قائما  لدى مدير الصندوقالمالية إذا كان المستثمر عم
ويتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا  على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد  -

 .تفاصيل االشتراك

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

استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي. ويتم االشتراك في الصندوق من 
هذه الشروط خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل المعني، كما هو معرف في 

 .واألحكام

يجوز لمدير الصندوق، وفقا  لتقديره المطلق أو بناء  على تقارير وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -
رفض طلبات  رقابية،في نموذج "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة  الواردةأو بناء  على المعلومات 

االشتراك. ولمدير الصندوق كذلك رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق المالية ولوائحه 
التنفيذية. ولمدير الصندوق الحق في تبادل المعلومات المتعلقة بالمستثمرين مع أمين الحفظ بغرض أداء 

 .ألموال وتمويل اإلرهابمهامه وتلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة غسل ا
 

  االستردادإجراءات:  

يمكن لمالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه  -

مستوفيا  إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية 
شركة ل القنوات األخرى مثل خدمات شركة األهلي المالية الهاتفية، الموقع اإللكتروني لالمعتمدة أو من خال

 ألهلي المالية وغيرها من تطبيقات شركة األهلي المالية.ا
ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا . وفي حال استالم طلب االسترداد  -

ئي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو نفسه يوم التعامل الذي تم المستوفى قبل حلول الموعد النها

فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد المستوفى بعد الموعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون 
ى يوم االسترداد هو يوم التعامل التالي ليوم استالم الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات عل

 تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.
إذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى  -

لمبلغ االشتراك، سيتم ودون إشعار مسبق استرداد كامل المبالغ المستثمرة، وتحويلها إلى حساب مالك 

 الوحدات.
الصندوق استرداد كامل الوحدات المملوكة لمالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد  يحق لمدير -

بااللتزام  الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن في ذلك إخالال  
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دوق بشكل بالمتطلبات النظامية سارية المفعول. ويحق لمدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصن
 إجباري في األحوال التالية:

إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية المستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية المالية  .أ
 أو الضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية فتح الحساب؛ أو

قدمة من مالك الوحدات في اتفاقية فتح الحساب غير صحيحة أو لم تعد إذا تبين أن أي من اإلقرارات الم .ب

 .سارية
 األوقاتقيمة استثمارات مالك الوحدات من الفئة )أ( في الصندوق في أي وقت من  انخفاضفي حال  .ج

 .لاير سعودي 50,000,000عن الحد األدنى لمبلغ االشتراك عن 

 
  االستردادالمدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت:  

 . يميالتالي ليوم التق خامستُتاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل ال

 

  :إجراءات التحويل بين صندوقين 
يجوز لمالكي الوحدات طلب تحويل استثماراتهم في الصندوق )أو أي جزء منها( إلى صندوق آخر يديره مدير  -

الصندوق أو نقل ملكيتهم في الوحدات إلى أي من أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب نقل إلى مدير الصندوق 
في الصندوق اآلخر  االشتراكت مصحوبا  بالمستندات الالزمة حسب ما يحدده مدير الصندوق وحسب متطلبا

وذلك بعد موافقة مالك الوحدات الجديد على شروط وأحكام صندوق االستثمار المعني وقبوله بها وتوقيعه 
عليها. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب التحويل كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في 

ا لشروط وأحكام صندوق االستثمار   المعني. صندوق ثان وفق 

إذا كان طلب التحويل سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدات إلى ما دون الحد األدنى لمبلغ االشتراك،  -
فإنه يجوز لمدير الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب تحويل كامل استثمارات مالك الوحدات في 

ل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق إلى الصندوق الثاني. وفي جميع األحوال سيتم التعام
 الصندوق في هذا الشأن.

إذا تقدم أحد مالكي الوحدات بطلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير  -

الصندوق في وقت تم فيه تعليق االشتراك بذلك الصندوق االستثماري اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم 
اظ بصافي عوائد االسترداد في الصندوق األول لحساب مالك الوحدات، وتُستكمل إجراءات االشتراك في االحتف

الصندوق اآلخر )والذي سيتم تحويل االستثمار إليه( في يوم التعامل األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق 
 وذلك استنادا  على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه لهذا الصندوق. 

ير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة ال يتحمل مد -

 .أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحدات

 
 قيود التعامل في وحدات الصندوق .د

المتعلقة وهذه الشروط واألحكام  الصندوق بالقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمارومشغل  سيلتزم مدير

 .بالتعامل في وحدات الصندوق

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

 :تأجيل عمليات االسترداد  

إجمالي  غالتالي إذا بل يوم التعامل ىيجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حت
 .قيمة أصول الصندوق إجماليأو أكثر من  %10نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 

 :يعلق مدير الصندوق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية 
 طلب من هيئة السوق المالية لتعليق االشتراك واالسترداد في الصندوق. -

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

ق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها لّ إذا عُ  -
الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 مة أصول الصندوق.لصافي قي
 

 :اإلجراءات التي سيتخذها مدير الصندوق في حال علق التعامل في وحدات الصندوق 

 .مالكي الوحداتالتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح  -

حول ذلك ل الصندوق ومشغمراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ  -
 بصورة منتظمة.
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وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور  ا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق،فور مالكي الوحداتإشعار الهيئة و -
واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني  ،التعليقبانتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار 

 .آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةأي موقع ولمدير الصندوق 
 .مالكي الوحداتللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح  -

 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل .و
 المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات ع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االستردادبايجب عل كل مدير صندوق ات

في الفترات التي تفرض  % والذي سيتم تطبيقه فقط10أساس تناسبي، مع األخذ بعين االعتبار حد ال  یاالسترداد عل
 .على السيولة االسترداد قيودا   طلبات فيها

 
 آخرين مستثمريناألحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى  .ز

ية وحداتهم في الصندوق ألقاربهم. ويسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون جزء  من يجوز لمالكي الوحدات نقل ملك -

ارث مالك الوحدات المتوفي والذي يجب توزيعه بين ورثته وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها. كما يسمح بنقل ملكية 
لك الوحدات بموجبها رهن وحداته الوحدة في الحاالت التي تنطوي على تنفيذ اتفاقيات رهون أو ضمان والتي تعهد ما

 .أو تقديمها كضمان
ومع مراعاة الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يحق للمستثمر نقل ملكية وحداته في الصندوق كليا  أو جزئيا  لطرف آخر  -

كما هو مبين أعاله )"المنقول إليه"( عن طريق تقديم طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته على نقل الوحدات 

مبينا  عدد الوحدات المراد نقلها باإلضافة إلى المعلومات الالزمة الخاصة به وبالمنقول إليه. كما يشترط إلكمال نقل 
الوحدات قيام المنقول إليه بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام أو قبولها إلكترونيا  وتعبئة نموذج طلب االشتراك 

يفاء متطلبات "اعرف عميلك" وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل وتقديم المعلومات والمستندات الالزمة الست
 اإلرهاب.

يجب على المستثمرين الجدد االلتزام بهذه الشروط واألحكام، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" وإجراءات  -
ة إال بعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكية الوحدات ساري

لتقديره المطلق، رفض طلبات نقل ملكية الوحدات  قيدها في سجل مالكي الوحدات. ويجوز لمدير الصندوق، وفقا  

ذات العالقة إذا كان ذلك من شأنه أن يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو أي من األنظمة واللوائح 
تبادل المعلومات المتعلقة بالمستثمرين مع أمين الحفظ بغرض ولمدير الصندوق الحق في  المطبقة في المملكة.

 أداء الخدمات وتلبية متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

 الحد األدنى للملكية .ح

 

 الفئة )ب( الفئة )أ( 

  سعودي لاير  5,000 سعودي لاير  50,000,000 لالشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي 1,000 سعودي لاير  1,000,000 الشتراك اإلضافيل الحد األدنى 

  لاير سعودي 1,000 لاير سعودي 1,000,000 الستردادلالحد األدنى 

  الحد األدنى لالشتراك واالشتراك

اإلضافي عبر برنامج ادخار 

  (ISP)األفراد

 

 لاير سعودي 100

 

 لاير سعودي 100

 ويستثنى من ) الحد األدنى للملكية

برنامج ادخار ذلك المشتركين عبر 
 ) (ISPاألفراد )

 سعودي لاير  5,000 سعودي لاير  50,000,000

 
واإلجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه،  .ط

 األدنى في الصندوق

المستثمرين خالل فترة الطرح األولي يكون الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه من خالل اشتراكات 

لاير سعودي(. وفي حال لم يتم جمع المبلغ المذكور خالل فترة الطرح األولي،  10,000,000عشرة ماليين لاير سعودي )
 .( يوما كحد أقصى واإلفصاح عن ذلك في موقعه اإللكتروني21يجوز لمدير الصندوق بعد موافقة الهيئة تمديد تلك المدة )

صندوق استثمار مبالغ االشتراك حتى تكتمل فترة الطرح األولي في صفقات أسواق النقد والودائع البنكية، ويحق لل
 .خارج المملكة لهأو لهيئة رقابية مماثلة  البنك المركزي السعوديوالمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم 

غ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها وإن لم ُيجمع الحد األدنى خالل فترة الطرح األولي يعيد مدير الصندوق مبال

 .دون حسم إلى المستثمرين، بما يراعي األنظمة والتعليمات ذات الصلة
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 سياسة التوزيع (12

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .أ

استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية الموزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع  إعادةيعتزم مدير الصندوق 
صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق إال أن مدير الصندوق قد يقوم بتوزيع األرباح لمالكي الوحدات وفقا  لتقديره 

عار موجه لمالكي الوحدات، وذلك المطلق المبني على أداء الصندوق وظروف السوق كما يتم النص عليه في إش

  .لحسابات مالكي الوحدات المتوفرة لدى مدير الصندوق
 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع .ب
سيقوم مدير الصندوق بتوزيع األرباح لمالكي الوحدات وفقا  لتقديره المطلق كما يتم النص عليه في إشعار موجه لمالكي 

  .الوحدات
 

 اتكيفية دفع التوزيع .ج

استثمار األرباح الرأسمالية واألرباح النقدية الموزعة في الصندوق مما سينعكس بارتفاع  إعادةيعتزم مدير الصندوق 
صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق إال أن مدير الصندوق قد يقوم بتوزيع األرباح لمالكي الوحدات وفقا  لتقديره 

عار موجه لمالكي الوحدات، وذلك المطلق المبني على أداء الصندوق وظروف السوق كما يتم النص عليه في إش
 .لحسابات مالكي الوحدات المتوفرة لدى مدير الصندوق

 

 الوحداتمالكي تقديم التقارير إلى  (13

 المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية .أ

ع ( أيام من انتهاء الرب10( خالل مدة ال تتجاوز )4ينشر مدير الصندوق البيان ربع السنوي وفقا  لمتطلبات الملحق ) -
في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  وذلك المعني

ويحصل عليها ، أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة للسوقوالموقع اإللكتروني 
 . عند الطلب بدون أي مقابل مالكي الوحدات

وذلك القوائم من نهاية فترة  ( يوما  30المالية األولية وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوز )القوائم الصندوق  يعد مدير -

في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع 
 .التي تحددها الهيئة أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط للسوقاإللكتروني 

لمتطلبات الملحق رقم  وفقا   (السنوية المراجعة المالية بما في ذلك القوائم)يعد مدير الصندوق التقارير السنوية  -
عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية  مالكي الوحداتمن الئحة صناديق االستثمار، ويحصل عليها  (3)

وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط  من نهاية فترة التقرير ( أشهر3)وز للجمهور خالل مدة ال تتجا

أو أي موقع آخر متاح للجمهور  للسوقوأحكام الصندوق وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني 
 . بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

كما للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل،  وذلك مدير الصندوق صافي قيمة األصول الحالية للصندوق ُيتيح -
 السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق. جميع أرقام صافي قيمة األصول ُيتيح

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق .ب
لمالية في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: تتاح التقارير السنوية للصندوق بما في ذلك القوائم ا

www.alahlicapital.com  للسوقوالموقع اإللكتروني : www.tadawul.com.sa  أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب
األخرى إن وجدت على العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني و/أو  وترسل اإلشعاراتالضوابط التي تحددها الهيئة، 

 ة نصية و/أو الفاكس كما هو مبين في سجالت مدير الصندوق.كرسال

 
  للصندوق وسائل إتاحة القوائم المالية .ج

المحتملين بدون مقابل على  والمستثمرينلمالكي الوحدات لصندوق با المراجعة الخاصة تتاح القوائم المالية السنوية
أو  www.tadawul.com.sa: للسوقوالموقع اإللكتروني  www.alahlicapital.comالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق: 

 .أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
 

 كل سنة مالية. في نهايةيقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة  .د

 
 وحداتمالكي عند طلبها من قبل  يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم المالية المراجعة للصندوق مجانا   .ه

 الصندوق.
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 الوحدات مالكيسجل  (14

 الوحدات في المملكةمالكي سجل لبيان بشأن إعداد  .أ

لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار،  الوحدات، وفقا  لمالكي عن إعداد سجل محدث  ينالصندوق مسؤولمشغل مدير ويعد 
على ملكية  قاطعا   الوحدات دليال  مالكي وحفظه في المملكة ويتم التعامل مع هذا السجل بمنتهى السرية. يمثل سجل 

 الوحدات المثبتة فيه.

 الوحدات مالكيبيان معلومات عن سجل  .ب
)على أن يظهر ذلك الملخص جميع المعلومات المرتبطة  عند الطلبسجل ملخصا  للالوحدات الحصول على  لمالكييمكن 

 وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق. الوحدات المعني فقط(بمالك 
 

 الوحداتمالكي اجتماع  (15

 الوحدات مالكيالظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع  .أ

 التالية:الوحدات وذلك في الحاالت مالكي لعقد اجتماع لمدير الصندوق الدعوة 

 مبادرة من مدير الصندوق؛ -
( أيام من تسلم 10خالل )الوحدات مالكي طلب كتابي من أمين الحفظ، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع  -

 ذلك الطلب من أمين الحفظ؛
% على األقل من قيمة 25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين الوحدات مالكي طلب كتابي من مالك أو أكثر من  -

( أيام من تسلم ذلك الطلب من 10خالل )الوحدات مالكي ت الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع وحدا

 .الوحداتمالكي 
 

 الوحداتمالكي  إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع .ب
، وتكون الدعوة الوحداتمالكي ( من الئحة صناديق االستثمار بخصوص اجتماعات 75يلتزم مدير الصندوق بأحكام المادة )

أو أي موقع متاح للجمهور بحسب باإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق الوحدات مالكي الجتماع 
( أيام على األقل 10وأمين الحفظ قبل )الوحدات مالكي ، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع الضوابط التي تحددها الهيئة

قبل االجتماع، وسيحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته  ( يوما  21عن )من تاريخ االجتماع وبمدة ال تزيد 

مالكي . وال يكون اجتماع ، كما سيتم إرسال نسخة منه إلى الهيئةوالقرارات المقترحةوجدول األعمال الخاص به 
، قل من قيمة وحدات الصندوقعلى األ% 25يملكون مجتمعين الوحدات مالكي صحيحا  إال إذا حضره عدد من الوحدات 

وأّي موقع آخر متاح باإلعالن عنه في موقعه  وفي حال عدم استيفاء النصاب يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثان  
قبل وأمين الحفظ الوحدات مالكي وإرسال إشعار كتابي إلى جميع للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، 

أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في  ويعد االجتماع الثاني صحيحا   أيام،( 5ة ال تقل عن )موعد االجتماع الثاني بمد

 االجتماع.
 

 وحقوق التصويت الوحدات مالكي طريقة تصويت  .ج
 :الوحدات لمالك و، مالكي الوحداتتعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع الوحدات  مالكيجوز لكل  طريقة التصويت

عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع. كما يجوز لمدير مالكي الوحدات أو وكيله اإلدالء بصوت واحد في اجتماع 

واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الوحدات مالكي الصندوق عقد اجتماعات 
الناتجة عن االجتماع عن طريق وسائل التقنية كما يجوز إرسال مستندات االجتماع واتخاذ القرارات  الحديثة،

 الحديثة.
 

  ممارسة جميع الحقوق المرتبطة الوحدات لمالك يحق : الوحداتمالكي حقوق التصويت في اجتماعات
لمتطلبات الئحة صناديق  طلب الموافقة وفقا  تبالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقته على أي تغيرات ت

 االستثمار.

 

 الوحداتمالكي حقوق  (16

 الوحدات مالكي قائمة بحقوق  .أ
 الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛ -

ممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التصويت  -

 في اجتماع مالكي الوحدات؛
 ( من شروط وأحكام الصندوق ووفقا  13بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة )الحصول على التقارير والبيانات الخاصة  -

 الوحدات"؛( من الئحة صناديق االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكي 76للمادة )
فحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتلقي  -

 ؛بالوحدات المملوكة لمالك الوحداتاألصول فيما يتعلق تفاصيل صافي قيمة 
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 ؛الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل -
 طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات؛ -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -
 ه؛تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عن -

 المصالح؛ تعارضتلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع  -

 على طلب يقدم لمدير الصندوق؛ الحصول مجانا  على نسخة من إجراءات معالجة الشكاوى بناء   -
 ؛الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب مجانا   -

 الصندوق؛عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من  عزل -
دون فرض أي رسوم  أساسي أو غير أساسييحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير  -

 ؛)إن وجدت( استرداد
 واألحكام؛تلقي اإلشعارات كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط  -

 مدیر الصندوق؛ دم لعلی طلب يقالحصول علی القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق بناء   -

من  ( يوما  21في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) كتابيا   مالكي الوحداتإشعار  -
 ؛التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق

وفي الئحة صناديق  الصندوق وص عليها في شروط وأحكامدفع عوائد االسترداد خالل الفترة الزمنية المنص -
 ؛االستثمار

 ؛ ولمحدد في الئحة صناديق االستثمارالموافقة على التغييرات األساسية على النحو ا -

تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  مالكي الوحداتلأي حقوق أخرى  -
 .ذات العالقةوالتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية 

 
 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق  .ب

يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول المطابقة وااللتزام ويوافق على السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصويت 
 .أصولهالمنسوبة إلى الصندوق بناء  على األوراق المالية المدرجة في محفظة 

لتقديره، ووفقا لسياسات وإجراءات التصويت المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق،  يقرر مدير الصندوق، وفقا  

ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت 
لك أسباب ممارسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة(، كاملة موثقة لممارسة حقوق التصويت هذه )بما في ذ

وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم. كما يمكن االطالع على سياسة حقوق التصويت من خالل 
 .دوق وموقع السوق المالية )تداول(الموقع اإللكتروني لمدير الصن

 

 :مالكي الوحداتمسؤولية  (17

عن ديون والتزامات  مسؤوال  الوحدات  مالكالستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون  الوحداتمالك فيما عدا خسارة 

 .الصندوق
 

 خصائص الوحدات (18

وحدات الصندوق ضمن فئتين، وهي الفئة )أ(، والفئة )ب(، وتختلف الفئات عن بعضها بعضا  من حيث األتعاب  إصداريتم 
ن ( "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب" م9الفقرة )كما هو منصوص عليه في والرسوم المطبقة على الفئتين )أ( و )ب( 

هذه الشروط واألحكام. ويعتمد إصدار الفئتين )أ( و )ب( من الوحدات على قيمة مبلغ االشتراك األولي في الصندوق وهي 
 .أخرى إلىغير قابلة للتحويل من فئة 

ال يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي 
 الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بها المستثمر، يتلقى هذا المستثمر تأكيدا خطيا  يحتوي على التفاصيل الكاملة للمعاملة. 

 عتبر أي استثمار في الصندوق ملكا  لوحدات مشتركة بين شخصين أو أكثر، يما لم ينص على خالف ذلك بموجبه، إذا كانت ا

 .لهؤالء األشخاص، ويفوضون مدير الصندوق للعمل نيابة عنهم بناء على تعليمات خطية من كل أو أي منهم مشتركا  
ل وحدة حصة متناسبة ويحق لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات من الفئتين )أ( و)ب( في الصندوق وتمثل ك

 .ندوق وتساوي نظيراتها في الصندوقفي الص
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (19

   واإلجراءات المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعاراتاألحكام  .أ
يتقيد مدير الصندوق باألحكام التي نظمتها الئحة صناديق االستثمار بخصوص التغييرات التي يتم إجراؤها على شروط  

 . وغير أساسية وهي تغييرات أساسيةنوعين من التغييرات الرئيسية وأحكام الصناديق العامة وتنقسم تلك التغييرات إلى 
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  :التغييرات األساسية 

الصندوق على التغيير األساسي المقترح من  مالكي وحداتموافقة ق الحصول على يجب على مدير الصندو -
 خالل قرار صندوق عادي. 

الحصول على موافقة هيئة السوق  مالكي الوحداتيجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة  -
مع التأكد من موافقة اللجنة الشرعية على التغييرات  المالية على التغيير األساسي المقترح للصندوق

 . المقترحة

 يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي. -
 

 وُيقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أيا  من الحاالت اآلتية:
 .أو فئته التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته .1

 المخاطر للصندوق.درجة يير الذي يكون له تأثير في التغ .2
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق. .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من وقت آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

 

  ساسيةاألغير التغييرات: 
واإلفصاح في الموقع اإللكتروني لمدير  في الصندوق مالكي الوحداتيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة و -

الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية 
 ( أيام من سريان التغيير.10في الصندوق قبل )

  ي.يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساس -

 
  :"ساسياألغير وُيقصد "بالتغيير 

 ( من الئحة صناديق االستثمار.62ال يقع ضمن أحكام المادة )أي تغيير  .1
 

 إجراءات اإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق .ب
وأّي في موقعه اإللكتروني  التغييرات األساسيةويفصح عن تفاصيل  لمالكي الوحدات يرسل مدير الصندوق إشعارا   -

 .( أيام من سريان التغيير10وذلك قبل ) موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

في موقعه  األساسيةغير التغييرات ويفصح عن تفاصيل الوحدات  ولمالكيللهيئة  يرسل مدير الصندوق إشعارا   -
 .( أيام من سريان التغيير10ة وذلك قبل )اإللكتروني وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئ

في شروط وأحكام الصندوق في  األساسية وغير األساسية سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن جميع التغييرات -
 ( من الئحة صناديق االستثمار.76للمادة ) التي يتم إعدادها وفقا  تقارير الصندوق 

أي تغيير أساسي أو غير أساسي دون فرض أي رسوم يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان  -

 .استرداد )إن وجدت(
 

 إنهاء صندوق االستثمار (20

  الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار .أ

 .رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره عند -
 

 االستثماراديق الئحة صنمن ( 22اإلجراءات الخاصة بإنهاء الصندوق بموجب أحكام المادة ) .ب

مالكي الصندوق بما يحقق مصلحة  يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق، لغرض إنهاء -
 على موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. ويجب الحصول، الوحدات

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق كتابيا   مالكي الوحداتإشعار هيئة السوق المالية و ى مدير الصندوقيجب عل -
  .دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق فيه،من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق  ( يوما  21قبل مدة ال تقل عن )

مدة ( أيام من انتهاء 10الصندوق خالل ) كتابيا  بانتهاء مالكي الوحداتيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة و -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.10وفقا  للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق ) الصندوق
 يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق. -

دون تأخير وبما ال  أ فور انتهاء مدة الصندوق مالكي الوحداتعلى مستحقات اليجب على مدير الصندوق توزيع  -
 .وشروط وأحكام الصندوق مالكي الوحداتيتعارض مع مصلحة 

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

 .(تداولالسوق )إزالة معلومات الصندوق من موقع مدير الصندوق وموقع  -
أو أّي موقع آخر متاح للجمهور  وقع اإللكتروني للسوقيجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والم -

 انتهاء مدة الصندوق.عن بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، 
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( من الئحة صناديق 14بتقرير إنهاء الصندوق وفقا  لمتطلبات الملحق ) مالكي الوحداتيجب على مدير الصندوق تزويد  -
متضمن ا القوائم المالية النهائية المراجعة  ،الصندوقتاريخ اكتمال إنهاء ( يوم ا من 70االستثمار خالل مدة ال تزيد على )

 للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 

 في حال انتهاء الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق. .ج

 

 مدير الصندوق (21

 اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته .أ
  اسم مدير الصندوق: -

 (. SNBشركة األهلي المالية )كابيتال
 

 واجبات ومسؤوليات مدير الصندوق: -

االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة  -
العربية السعودية ذات العالقة بعمل الصندوق بما في ذلك متطلبات الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات 

، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم داتمالكي الوحالسوق المالية بما في ذلك واجب األمانة تجاه 
 .وبذل الحرص المعقول

دى مسؤولياته وواجباته بشكل أعن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أ يعد مدير الصندوق مسؤوال   -

  .مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية
عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء  مالكي الوحداتتجاه  د مدير الصندوق مسؤوال  يع -

 .تصرف أو تقصير متعمد
يعد مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وتتضمن تلك  -

 .بشكل سنوي على األقل المخاطر تقييمالسياسات واإلجراءات القيام بعملية 
 على طلبها. يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ويزود الهيئة بنتائج التطبيق بناء   -

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه .ب
 م.2007يونيو  25هـ، الموافق 1428 جمادى اآلخرة 10بتاريخ  (06046-37ترخيص رقم )

 
 عنوان مدير الصندوق .ج

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

 +966920000232 هاتف:
 +966114060049فاكس: 

 
قع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن ولمدير الصندوق، وعنوان أي معنوان الموقع اإللكتروني  .د

 معلومات عن صندوق االستثمار

 .www.alahlicapital.comالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:  -
 .www.tadawul.com.sa: للسوقالموقع اإللكتروني  -

 
 رأس المال المدفوع لمدير الصندوق .ه

 ( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال مدفوع قدره مليار ريـال سعودي.SNB شركة األهلي المالية )كابيتال

 
 المالية لمدير الصندوق للسنة المالية السابقة بآالف الريـاالتملخص المعلومات  .و

 

السنة المالية المنتهية  البند

 م2021في ديسمبر 

 1,486,635 إجمالي الربح التشغيلي

 (431,419) إجمالي المصروفات التشغيلية 

 (7,282) ةغير التشغيلي إجمالي الخسارة

 (96,205) الزكاة

 951,729 صافي الربح
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 األدوار األساسية لمدير الصندوق  .ز
وشروط  المالية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق مالكي الوحداتالعمل لمصلحة  -

 وأحكام الصندوق.
 يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن القيام باآلتي: -

 .لشروط الصندوق وأحكامه وفقا   مالكي الوحداتبما يحقق مصلحة إدارة الصندوق  .1

 طرح وحدات الصندوق. .2
 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. .3

المعنية بتقديم  فمن األطرا ا  ألداء وجودة الخدمات المقدمةتقرير سنوي يتضمن تقييميقوم مدير الصندوق بإعداد  -
 ، وتقديمه إلى مجلس إدارة الصندوق.للصندوق بما في ذلك أمين الحفظ الجوهريةالخدمات 

يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها، وتقديمه إلى مجلس  يقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي -
 إدارة الصندوق.

 

عارض مع أنشطة نشاط عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تت أي .ح
 الصندوق 

أي أنشطة تجارية أو مصالح أخرى لمدير الصندوق ذات أهمية جوهرية أو قد تتعارض مع أنشطة الصندوق  -
ما لم يفصح مدير الصندوق بشكل سابق )حيثما أمكن ذلك( أو بشكل فوري عن تعارض المصالح  االستثماري

على هذا التصرف، ال يجوز لمدير الصندوق ممارسة أي لمجلس إدارة الصندوق، ويحصل على موافقته أو مصادقته 

 :عمل ينطوي على
أي تعارض جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار  .1

 .يديره
 .أي تعارض بين مصالح أي صندوق استثمار يديره، ومصالح صندوق استثمار آخر يديره أو حساب عميل آخر .2

يجوز لمدير الصندوق إدارة صناديق استثمارية أخرى يكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كلي أو جزئي  -
 .ألهداف واستراتيجيات الصندوق

يجوز لمدير الصندوق أن يدخل في ترتيبات إصدار أوراق مالية يستثمر أو قد يستثمر فيها الصندوق أو أن يقدم  -

 .يستثمر أو قد يستثمر فيها الصندوقالمشورة في إصدار أوراق مالية 
المصالح بين مصالح الصندوق ومصالح مالكي الوحدات، ويجب  تعارضيجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من  -

 .أال يعمل على تحقيق مصالح مجموعة معينة من مالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات آخرين
مصالح قد  تعارضمصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي في ال تعارضيتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي  -

 .ينشأ أثناء تشغيل الصندوق

مصالح في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول وفي التقرير  تعارضيتم اإلفصاح فورا  عن أي  -
 .السنوي للصندوق

 
 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن .ط

 . للصندوق من الباطن أو أكثر أو تابعيه بالعمل مديرا   لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث يجوز -

ا، لمؤسسة مالية أو أكثر،  - كما يجوز له التفويض أو التنازل عن صالحياته، حسبما يراه مدير الصندوق مناسب ا ومالئم 
، والدخول "الطرف المخول"للعمل كمستشار أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة 

أو خدمات الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول،  /ر وفي عقد مع الطرف المخول لتوفير خدمات االستثما
وفي حالة التفويض أو التنازل عن اختصاصاته يجب أن يبذل مدير . سواء بشكل مباشر أو من خالل أي طرف ثالث

ء مثل الشركات التابعة والبنوك والوكال)الصندوق العناية المعقولة عند اختيار أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق 
ولكن لن يكون مسؤوال  عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريف قد يتكبدها المستثمر ( والوسطاء وأمناء الحفظ

بسبب عدم قيام أي من األشخاص المذكورين بواجباتهم على الوجه المطلوب بجميع األوقات ما لم يكن ذلك 

 .المتعمد لمدير الصندوق التقصير ناتج عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو التقصير
يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى الطرف المخول  -

 والمذكور أعاله وألي طرف ثالث إال إذا كان هذا اإلفصاح مطلوبا  بموجب النظام، أو إذا كان هذا اإلفصاح ضروريا  
 .لتمكين الطرف المخول من أداء مهامه

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ي
لتعيين مدير صندوق  للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا   .أ

  :، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيةبديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا  
 االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات إدارةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط  .1

 .دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية
االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة  إدارةفي ممارسة نشاط  الصندوق إلغاء ترخيص مدير .2

 .أو تعليقه من قبل الهيئة ،هأو سحب االستثمارات،
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إدارة االستثمارات وتشغيل تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط  .3
 .الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات

 .النظام أو لوائحه التنفيذيةبتزام لباال-بشكل تراه الهيئة جوهريا  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4
عدم وجود شخص  وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع .5

الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير آخر مسجل لدى مدير 

 .المحفظة
 ذات أهمية جوهرية.أنها -بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

عاله خالل أمن الفقرة )أ( ( 5) الفرعية في الفقرة ةيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت المذكور .ب
 يومين من تاريخ حدوثها.

أعاله،  من الفقرة )أ( (6( إلى )1عند عزل مدير الصندوق وفقا  للحاالت المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من ) .ج
( يوما  من تاريخ صدور قرار الهيئة 15خالل ) مالكي الوحداتالهيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة الجتماع توّجه 

بالعزل؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق 

 بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.
ر الهيئة بنتائج اجتماع يجب على مدير الصن .د أعاله خالل يومين  في الفقرة )ج( المذكور مالكي الوحداتدوق أن ُيشع 

 من تاريخ انعقاده.
يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعيّنة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات  .ه

( أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كال الطرفين الحفاظ 10تُطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل )

 على سرية المعلومات.
يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن  .و

 يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.
المذكورة أعاله، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل  )أ(ا  من صالحياتها وفقا  للفقرة إذا مارست الهيئة أي .ز

( يوما  60من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )
أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا  األولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول 

 ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

في حال لم يعيَّن مدير صندوق بديل خالل المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل المشار إليها في  .ح
 طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق. مالكي الوحداتعاله، فإنه يحق الفقرة )ج( أ

 

 مشغل الصندوق (22

 اسم مشغل الصندوق .أ

  شركة األهلي المالية.
 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه .ب
 م.2007يونيو  25هـ، الموافق 1428جمادى اآلخرة  10( بتاريخ 06046-37ترخيص رقم )

 

 عنوان مشغل الصندوق .ج
 .، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216طريق الملك سعود، ص.ب. 

 +966 92000 0232هاتف:
 +966114060049فاكس: 

 
 األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته  .د

 يكون مشغل الصندوق مسؤوال  عن تشغيل الصندوق. -

  .والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوقيقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر  -
لمتطلبات الئحة صناديق  وفقا   وحفظه في المملكة مالكي الوحداتبسجّل وتحديث يقوم مشغل الصندوق بإعداد  -

 االستثمار.
ُيعّد مشغل الصندوق مسؤوال  عن عملية توزيع األرباح إن وجدت حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في هذه  -

 .)إن وجدت( الشروط واألحكام

 حسب المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام.واالسترداد والتحويل يقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك  -
وحساب سعر وحدات الصندوق حسب  تقييما  كامال  وعادال   ُيعدُّ مشغل الصندوق مسؤوال  عن تقييم أصول الصندوق -

  .( من هذه الشروط واألحكام10في الفقرة ) ما ورد
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 حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن .ه
لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط تشغيل الصناديق بالعمل  يجوز

 مشغال  للصندوق من الباطن. 
 

 المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا  ثالثا   .و

طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه المرخصين لممارسة نشاط تشغيل الصناديق بالعمل تعيين لمشغل الصندوق  يجوز
 مشغال  للصندوق من الباطن. 

 

 أمين الحفظ (23

 اسم أمين الحفظ .أ
 اتش اس بي سي العربية السعودية.شركة 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه .ب
 م.2005نوفمبر  19هـ، الموافق 1426 شوال 17بتاريخ  (05008-37)ترخيص رقم 

 
 عنوان أمين الحفظ .ج

 المملكة العربية السعودية ،12283، الرياض 2255، ص.ب. العليا

 +966920005920 هاتف:
 .www.hsbcsaudi.comاإللكتروني: الموقع 

 
 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ .د

ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء قام بتأدية مسؤولياته بشكل  عن التزاماته وفقا   يعد أمين الحفظ مسؤوال   -
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية. مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا  

عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو  مالكي الوحداتتجاه مدير الصندوق و يعد أمين الحفظ مسؤوال   -

 هماله أو سوء تصرفه المتعمد أو تقصيره المتعمد.إ
، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ مالكي الوحداتعن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  يعد أمين الحفظ مسؤوال   -

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن .ه

ليقوم  إلى أي من تابعيهواحد أو أكثر أو طرف ثالث يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى 
ألحكام الئحة  التزاماته وفقا  يظل أمين الحفظ مسؤوال  مسؤولية كاملة عن وبمهام أمين الحفظ من الباطن للصندوق. 

الئحة صناديق االستثمار أو سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام  صناديق االستثمار
أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد  . ويكون أمين الحفظ مسؤوال  مؤسسات السوق الماليةالئحة 

ال االحتيال أو سوء التصرف المتعمد، ويتحمل تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفع

 .أمين الحفظ، من موارده الخاصة
 

 ثالثا   المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا   .و
يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى طرف ثالث واحد أو أكثر أو إلى أي من تابعيه ليقوم 

ندوق. ويظل أمين الحفظ مسؤوال  مسؤولية كاملة عن التزاماته وفقا  ألحكام الئحة بمهام أمين الحفظ من الباطن للص
صناديق االستثمار سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو 

ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد  أمام مدير الصندوق . ويكون أمين الحفظ مسؤوال  مؤسسات السوق الماليةالئحة 

تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف المتعمد، ويتحمل 
 .أمين الحفظ، من موارده الخاصة

  
 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ز

أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق  -

 اآلتية:
 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية؛ .1

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .2
 ن أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛تقديم طلب إلى الهيئة م .3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية؛ -بشكل تراه الهيئة جوهريا–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4
 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة  .5
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من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين  يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين -
 بذلك فورا  وبشكل كتابي. مالكي الوحداتووعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة  ،مالكي الوحداتالحفظ في مصلحة 

لتعليمات إذا مارست الهيئة صالحياتها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا   -
الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل 

( يوما  األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. 60النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ )

 .ويجب على أمين الحفظ المعزول
يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة  -

مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بذلك فورا . ويجب على مدير الصندوق 
إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون يوما  من تسلم أمين الحفظ  (30)تعيين أمين حفظ بديل خالل 

بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. وسيقوم مدير 
 .الصندوق باإلفصاح فورا  في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق

 

 ارة الصندوقمجلس إد (24

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق .أ

 :يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم
 

 غير مستقلعضو  -رئيس مجلس إدارة الصندوق  علي عبدالعزيز الحواس -

 تقلعضو غير مس نايف عبدالجليل آل سيف -
 عضو مستقل  عمار حسن ياسين بخيت -

 عضو مستقل  عبدالعزيز محمد الخريف -
 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

 (عضو غير مستقل – )رئيس مجلس إدارة الصندوق علي عبدالعزيز الحواس 
نائب الرئيس التنفيذي، رئيس األسواق العالمية في البنك األهلي السعودي. انضم إلى مجموعة سامبا المالية 

من الخبرة في مجال الخزينة. مسئول عن الناحية التشغيلية من إدارة  عاما   24ولديه أكثر من  2008في عام 

أعمال في منصة شركة األسواق العالمية المحدودة لدى سامبا. عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في 
 .ACIجامعة البنك. باإلضافة إلى ذلك، حاصل على شهادة دبلوم من 

 

  مستقل()عضو غير سيف آل نايف عبدالجليل 
حاصل على  2006رئيس إدارة االستثمارات الخاصة لدى شركة األهلي المالية. انضم نايف إلى سامبا في فبراير 

مليار لاير  60سنة من الخبرة في العمل في سامبا، تولى نايف إدارة محفظة الدخل الثابت والتي تتجاوز  15

مليار لاير سعودي. وهو أيضا رئيس المتداولين  225جاوز سعودي، باإلضافة إلى إدارة الميزانية العمومية التي تت
لفرع سامبا لندن. وهو عضو في لجنة األصول والخصوم في سامبا. وقد شارك في العديد من المشاريع 

االستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي السعودي. قبل انضمامه إلى سامبا، عمل في البنك السعودي 
إدارة الخزينة. حصل نايف على درجة البكالوريوس في العلوم المالية واالقتصاد  -مالية الهولندي، قسم المشتقات ال

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة األعمال / مالية من جامعة األمير سلطان 
 .بمرتبة الشرف

 

 عضو مستقل( عمار حسن ياسين بخيت( 

الخبرة في القطاع المالي. متخصص في تأسيس األعمال في القطاع المالي، ووضع عام ا من  27يمتلك أكثر من 
االستراتيجيات، وتأمين الموافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء الفرق اإلدارية إلدارة 

ة تعمل على تمويل تلك األعمال. أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منص
حتى اآلن(. عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة  -2017الشركات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية )

(. عمل 2006-2003(. أسس إدارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي( )2017-2007األصول وتطوير المنتجات )

لالستشارات  (. شارك في تأسيس شركة بخيت2002-1998ودية )في سامبا المالية كمدير صناديق األسهم السع
 .(1998-1993المالية )

 

 عضو مستقل( عبدالعزيز محمد الخريف( 
هو الرئيس التنفيذي لـ"الخريف محامون ومستشارون" وكذلك محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي 

البنوك والجهات الحكومية والشركات والصناديق معتمد. واألستاذ عبدالعزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من 

األستاذ عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس   .العقارية بالمملكة وعضو مجلس إدارة بصناديق استثمارية أخرى
من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة وماجستير التجارة  -مع مرتبة الشرف األولى  -الشريعة 



  

 

 
 

 

 Page 34 of 41 
 

 

 السيادية صكوكلل األهليصندوق  

 

ل بالمملكة المتحدة واإلدارة القانونية في المنظمات التجارية من جامعة هارفرد بالمملكة الدولية من جامعة ه
المتحدة وبرنامج الشركاء في مكاتب المحاماة من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. ولألستاذ عبدالعزيز أيضا 

 .العديد من األبحاث واألوراق العلمية

 
 مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق .ج

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:تشمل 
 فيها. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا   .1

 .المتعلقة بأصول الصندوق تمكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصوي اعتماد سياسة .2
 مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا   تعارضالمصادقة على أي افقة أو المو، اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا   .3

 لالئحة صناديق االستثمار.

المطابقة وااللتزام  مسؤول وأالمطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق  لجنةعلى األقل مع  االجتماع مرتين سنويا   .4
 بعة.، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتلديه

وذلك قبل صناديق االستثمار الئحة  من (63( و )62)الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين  .5
 )حيثما ينطبق(.إشعارهم  حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو

يتضمن إفصاحات تتعلق  (أم غيره سواء أكان عقدا  ) آخرستند وأي مشروط وأحكام الصندوق ودقة التأكد من اكتمال  .6
صناديق  إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة إضافة   ،ومدير الصندوق وإدارته للصندوقبالصندوق 

 .االستثمار

 الصندوق،لشروط وأحكام  وفقا   مالكي الوحداتالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة  .7
 تثمار.وأحكام الئحة صناديق االس

الجوهرية بتقديم الخدمات  المعنية فوجودة الخدمات المقدمة من األطرااالطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء  .8
؛ وذلك للتأكد من قيام مدير صناديق االستثمار من الئحة (9)من المادة  )ل(للصندوق المشار إليه في الفقرة 

ورد في الئحة صناديق  الوحدات وفقا  لشروط وأحكام الصندوق وماالصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك 

 االستثمار.
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا  لسياسات وإجراءات مدير الصندوق  .9

 حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 .مالكي الوحداتمصلحة ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق وحسن نية واهتمام العمل بأمانة  .10

 بعد ترشيحه من قبل مدير الصندوق. مراجع الحساباتالموافقة على تعيين  .11

إدارة  مجلسجتماعات والقرارات التي اتخذها جميع وقائع اال تشتمل علىتدوين محاضر االجتماعات التي  .12
 .الصندوق

من المادة  )م(الفقرة  واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في ىالشكاوعلى التقرير المتضمن جميع االطالع  .13
بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي  وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق ؛صناديق االستثمار ن الئحةم( 9)

 صناديق االستثمار. في الئحة وما ورد وأحكام الصندوقالوحدات وفقا  لشروط 
 

 دارة الصندوقمكافآت أعضاء مجلس إ .د

يتقاضى أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد األدنى لعدد 
اجتماعات مجلس إدارة الصندوق حيث يتقاضى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى 

سنويا  للعضو المستقل الواحد. كما تدفع ألعضاء المجلس  ر أمريكيدوال 5,333إجمالي أن هذه المكافأة تمثل مبلغ 
للعضو المستقل الواحد تدفع من أصول الصندوق  دوالر أمريكي سنويا   2,000أقصى المستقلين مخصصات سفر بحد 

أي مكافأة وليست مضمنه مع المكافأة المدفوعة لألعضاء المستقلين. وال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين 

( 9وللمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة الفقرة ). من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء في مجلس إدارة الصندوق
 .من هذه الشروط واألحكام "مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب"

 
 المصالح بين عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق تعارض .ه

يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق وتابعيه كما يمكن أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات 
صناديق استثمارية أخرى يديرها مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين ذات أهداف استثمارية قد تكون مختلفة أو 

واجبات أمانة لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى  مشابهة ألهداف الصندوق. ومع ذلك، فإن أعضاء المجلس لديهم

المصالح من خالل ممارسة االجتهاد بنية حسنة. كما يمكن ألعضاء المجلس تملك  تعارضجهدهم لحل جميع حاالت 
وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم عالقات مصرفية أو تربطهم عالقات عمل مع البنوك األخرى التي يكون لدى 

معها أو الصناديق التي تملك وحدات في الصندوق أو الجهة المزودة للصكوك. ومع ذلك،  نقد أسواققات الصندوق صف
في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبالغ مجلس الصندوق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالة ال 

ه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة يجوز للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذ

 .مباشرة أو غير مباشرة فيه
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 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة .و
 

 اسم الصندوق / العضو 
علي 

 الحواس

نايف آل 

 سيف

عمار 

 بخيت

عبدالعزيز 

 الخريف

 ✓ ✓  ✓ صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر )سنبلة دوالر(

 ✓ ✓  ✓ صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال )سنبلة لاير(

 ✓ ✓  ✓ صندوق الرائـد الخليجي

 ✓ ✓  ✓ صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة

 ✓ ✓  ✓ صندوق العطاء لألسهم الخليجية

 ✓ ✓  ✓ صندوق الجود لألسهم الخليجية

 ✓ ✓  ✓ صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة

 ✓ ✓  ✓ السيولة بالدوالر األمريكي )الرزيـن دوالر(صنـدوق 

 ✓ ✓  ✓ صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزيـن لاير(

 ✓ ✓  ✓ صنـدوق المساهم الخليجي

 ✓ ✓  ✓ صندوق األهلي لألسهم الصينية

 ✓ ✓  ✓ صندوق األهلي لألسهم العالمية

 ✓ ✓  ✓ صنـدوق المساهم لألسهم السعوديـة

 ✓ ✓  ✓ الفريـد لألسهم السعوديـةصنـدوق 

 ✓ ✓  ✓ صندوق األهلي للصكوك السيادية

 ✓ ✓  ✓ صندوق األهلي لصكوك الشركات

  ✓   صندوق األهلي العقاري

   ✓  صندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

   ✓  صندوق األهلي العالمي للريت

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية 
 المتداولة

 ✓   

   ✓  صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة 

 والمتوسطة
 ✓   

   ✓  صندوق األهلي العالمي للرعاية الصحية

   ✓  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

   ✓  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

   ✓  األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيكصندوق 

   ✓  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

   ✓  صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية

   ✓  صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
 

 اللجنة الشرعية (25

 ، ومؤهالتهماللجنة الشرعيةأعضاء  .أ

   (للجنةالشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع )رئيسا 

عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار في الديوان الملكي وعضو الشيخ عبدهللا المنيع 
اللجنة الشرعية إلعداد مدونة األحكام القضائية. وهو أيضا عضو في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون 

سالمي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم إلسالمي، وكان سابقا  عضوا  في اللجنة القضائية العليا للمملكة اإل

هـ، ونائب رئيس محاكم مكة المكرمة وقاض سابق في محكمة التمييز بمكة 1391منذ تأسيسها في العام 
اإلشرافية على البنوك في المملكة وفي  المكرمة. والشيخ عبد هلل المنيع عضو في العديد من الهيئات الشرعية

وألف أيضا  العديد من الكتب في مجال التمويل (  (AAOIFIجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة والمرا
والفقه اإلسالمي. يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية. 
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   (باللجنةالشيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح )عضوا 

الشيخ عبد هللا المصلح عالم معروف وهو األمين العام للهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة. أنشأ 
كما  هـ.1415هـ حتى عام 1396فرع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان مديرا  له من عام 

شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها. الشيخ المصلح 
أيضا  عضو في العديد من الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك في المملكة ومتحدث دائم في البرامج التلفزيونية 

 الفقه اإلسالمي.اإلسالمية ومؤلف للعديد من الكتب في مجال التمويل و

 

  (باللجنةالشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري )عضوا  معالي 
الشيخ سعد الشثري مستشار في الديوان الملكي وعضو في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث معالي 

العديد من الرسائل واشتراكه في مناقشة  الدكتوراهالعلمية واإلفتاء في المملكة، وأشرافه على العديد من رسائل 
هـ. كما أن له عضوية في عدد  1417الجامعية من درجة الماجستير والدكتوراه. حاصل على درجة الدكتوراه عام 

 من اللجان العلمية. 
 

   (باللجنةالشيخ الدكتور/ عبدهللا بن محمد المطلق )عضوا 

اء بالمملكة العربية السعودية، كما يعمل الشيخ عبدهللا المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفت

مستشارا  في الديوان الملكي، وكان عميدا  سابقا  لقسم الفقه المقارن في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية في الرياض. والشيخ المطلق عضو في الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية 

 اإلسالمية.
 

 (باللجنةعلي القري )عضوا  بن حمد الشيخ الدكتور/ م 

القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية  الشيخ محمد

السعودية، والمدير السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، في نفس الجامعة. وهو عضو في العديد من الهيئات 
في مجمع الفقه اإلسالمي  الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وخبير معروف

الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي. وهو أيضا عضو في 
هيئات تحرير العديد من المطبوعات األكاديمية في مجال التمويل والفقه اإلسالمي )مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 

ية اإلسالمية التي ينشرها البنك اإلسالمي للتنمية ومجلة االقتصاد اإلسالمي الدولي ومجلة الدراسات االقتصاد
بلندن وسلسلة الشريعة اإلسالمية من المجلس (  (IAAEالقتصاد اإلسالميالتي تنشرها الرابطة الدولية لخبراء ا

في االقتصاد من . والدكتور محمد بن علي القري حاصل على دكتوراه (االستشاري بكلية الحقوق جامعة هارفارد

جامعة كاليفورنيا، وحائز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي 
. وقد قام بتأليف العديد من الكتب والمقاالت عن التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلنجليزية، 2004للتنمية للعام 

 سالمية في المؤتمرات المالية في جميع أنحاء العالم.وهو متحدث دائم عن المصرفية اإل
 

 عضوا  باللجنة( الشيخ الدكتور / خالد بن محمد السياري( 

خالد السياري حاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محمد بن  الشيخ

سعود، له أبحاث علمية متخصصة في المجاالت البنكية كما قام بالمشاركة والتعقيب في ندوات ومؤتمرات في 
ومؤتمرات هيئة المحاسبة أيوفي للهيئات الصناعية المالية اإلسالمية مثل دورات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 

الشرعية، وندوة البركة المصرفية، ومؤتمرات شركة شورى لالستشارات في الكويت، وندوات قضايا الزكاة 
 المعاصرة، بيت الزكاة، وملتقيات الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل.

 
 اللجنة الشرعيةأدوار ومسؤوليات  .ب

 الصندوق بما في ذلك شروط وأحكام الصندوق، والموافقة على أي تعديل الحق عليها؛ مراجعة مستندات طرح -

 الشرعية التي يتقيد بها الصندوق عند االستثمار؛ الضوابطإعداد  -
 االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق؛  -

ارات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل الرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة باستثم -
 االستثماري والخاصة بااللتزام مع الضوابط الشرعية؛

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

 تفويض بعض أو أحد أعضائها بالقيام ببعض أو كل األدوار المطلوبة من اللجنة. -
 

 اللجنة الشرعيةأعضاء  مكافآت .ج
 ال يدفع الصندوق أي مكافآت ألعضاء اللجنة الشرعية. 
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 الضوابط الشرعية .د
يلتزم مدير الصندوق أن تكون جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار ملتزمة بالضوابط الشرعية التي اعتمدتها 

ال تشملها الضوابط الشرعية الصادرة من اللجنة اللجنة الشرعية، وفي حال أراد مدير الصندوق الدخول في معاملة 
 الشرعية فيجب على مدير الصندوق أن يحصل على الموافقة عليها بقرار مستقل من اللجنة الشرعية.

 

 طبيعة النشاط والصناعة 

 رأت اللجنة الشرعية عدم جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض التالية:
ية التي ال تتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل ممارسة األنشطة المال -

بالفائدة أو األدوات المالية المخالفة لضوابط اللجنة الشرعية و)شركات التأمين باستثناء ما توافق عليه 
 اللجنة(.

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما. -
 تقاته.إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومش -

 إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة. -

 صاالت القمار وإنتاج أدواته. إدارة -
 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السنيما. -

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

 المؤشرات المالية 

( من القيمة السوقية ألسهم %33يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن )ال  -

 الشركة أو إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.
ية ( من القيمة السوق%33ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية وفقا  لميزانيتها أكثر من ) -

 ألسهم الشركة أو إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.
( من الدخل %5ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن ) -

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

  ندوق في شركات االستثمار العقاريالمعايير التالية في حال استثمار الصيتم تطبيق REITs)) 

( من إجمالي قيمة أصول %33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن ) -

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

ويعتمد على القيمة السوقية ألصول الشركة بناء  على تقييم طرف ثالث مستقل في تحديد إجمالي قيمة 
 أصول الشركة أو القيمة الدفترية إلجمالي األصول عند عدم توفر القيمة السوقية.

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

 الدخل الكلي للشركة سواء كانت هذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غير مباحة.
سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشركات  -

 والدخل غير المشروع عند الطلب وبدون أي رسوم.
 

 ديق الريت العالميةبالنسبة لالستثمار في صنا 

المتوافقة مع ( (REITs ل ريتينجز العالمي لصناديق الريتإن الصندوق يستثمر في الصناديق وفقا  لمؤشر آيديا
 الضوابط الشرعية.

 

 معايير االستثمار لصناديق أسواق النقد 

 أو من يمثلها.عمليات المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرعية  -
 الصكوك االستثمارية المجازة من قبل لجنة رقابة شرعية خاصة بها بعد موافقة اللجنة الشرعية أو من يمثلها. -

 صفقات تمويل التجارة الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرعية أو من يمثلها.  -
 

  التطهير 

ب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وإيداعه في حسا
 التطهير كل ربع سنة وفق الضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.

 

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

 ؛عقود المستقبليات -

 ؛عقود الخيارات -
 ؛swapعقود المناقلة )سواب(  -
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 ؛الممتازةاألسهم  -
 .البيع على المكشوف -

  يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك وعمليات المرابحة والشهادات المالية وصناديق االستثمار

 التي تستثمر وفقا  للضوابط الشرعية.
 

 المراجعة الدورية 

لمملوكة يتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات ا

 من تاريخ الدراسة. يوما   (90)في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز 
 

 مستشار االستثمار  (26

 ال ينطبق.

 

 الموزع  (27

 ال ينطبق.

 

 مراجع الحسابات (28

 اسم مراجع الحسابات .أ
 .كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 

 عنوان مراجع الحسابات  .ب
 المملكة العربية السعودية. 11663، الرياض 92876ص.ب طريق المطار  –واجهة الرياض 

 +966118748500 هاتف:
 +966118748600فاكس: 

 .www.kpmg.com/sa الموقع اإللكتروني: 
 األدوار األساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات .ج

مسؤولية مراجع الحسابات تتمثل في إبداء رأي على القوائم المالية استنادا  إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها  -

مراجع والتي تتم وفقا  لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام 
ال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمالحسابات 

 القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية. 
القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في  أيضا   مراجع الحساباتتتضمن مسؤوليات  -

 القوائم المالية. 

باإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة،  -
 تقييم العرض العام للقوائم المالية.و

م إليه  مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء  -كذلك يجب على مراجع الحسابات من خالل  - على ما يقدَّ
وأحكام  ّمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات ألحكام الئحة صناديق االستثمار أو شروطُيض -من معلومات أن 

 .الصندوق
 

 األحكام المنظمة الستبدال مراجع الحسابات  .د

في أي من الحاالت  بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق مراجع الحساباتباستبدال  الصندوق يقوم مدير
 :اآلتية

 تتعلق بتأدية مهامه؛ لمراجع الحساباتوجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني  -
 على استقالليته؛ للصندوق مستقال  أو كان هناك تأثيرا   مراجع الحساباتإذا لم يعد  -

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مسجال  لدى الهيئة.  -

ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  مراجع الحساباتق أن إذا قرر مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندو -
 ؛مالكي الوحداتيحقق مصلحة  مراجع الحساباتالمراجعة بشكل مرض أو أن تغيير 

 الخاص بالصندوق. مراجع الحساباتلتقديرها المحض تغيير  إذا طلبت هيئة السوق المالية وفقا   -
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 أصول الصندوق (29

 .االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوقإن أصول صندوق  .أ

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين .ب
، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير ملكية مشاعة لمالكي الوحداتبشكل جماعي مملوكة إن أصول الصندوق  .ج

أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة  من الباطنأو أمين الحفظ أمين الحفظ و أ مشغل الصندوق الصندوق من الباطن أو

مشغل  في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو
رك في الصندوق، وذلك في حدود أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مشت الصندوق أو

 بهذه المطالبات بموجب الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام. ملكيته، أو كان مسموحا  
 

 معالجة الشكاوى (30

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

(. 920000232أو عن طريق االتصال الهاتفي على هاتف رقم ) www.alahlicapital.comمدير الصندوق على شبكة اإلنترنت 

من مدير  اوى العمالء عند طلبها خطيا  كما يقدم مدير الصندوق نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شك
 لمالك الوحدات، يحق ( يوم عمل30خالل ) الصندوق دون أي مقابل. وفي حال لم يتم تسوية الشكوى من قبل مدير الصندوق

إيداع الشكوى لدى لجنة  لمالك الوحداتإدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق -إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 
( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت 90منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )الفصل في 

الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة. سيتم تقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند 

 طلبها دون مقابل.
 

 معلومات أخرى (31

واإلجراءات المتبعة لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعلي السياسات ستقدم  .أ

 عند طلبها دون مقابل.
 

الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة  .ب

 الفصل في منازعات األوراق المالية.
 

 الوحداتمالكي قائمة المستندات المتاحة  .ج
 تشمل القائمة المستندات التالية: 

 شروط وأحكام الصندوق. -

 شروط وأحكام الصندوق.في العقود المذكورة  -
 القوائم المالية لمدير الصندوق. -

 
عملية اتخاذ قرارات  حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام، ال يوجد أي معلومات إضافية تساهم في .د

الحاليون أو المحتملون، أو مدير الصندوق، أو مجلس إدارة الصندوق أو الوحدات  مالكياالستثمار 

 المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.
 

إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في  .ه
 سياسات االستثمار وممارسته

من "التقييم"  (71)( من المادة همن االلتزام بمتطلبات الفقرة )الية إعفاء من هيئة السوق الم حصل الصندوق على
 الئحة صناديق االستثمار.

 

 عامةمعلومات  .و
 يجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق على المعلومات المتاحة للجمهور. -

تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب ما يراه مدير بموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو  -
الصندوق مناسبا ، ألي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على مسؤولية ومخاطرة المشتركين( 

للعمل بصفة مستشار أو مدير من الباطن أو أمين حفظ أو وكيل أو وسيط لهذا الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا 

رض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ اآلمن لألوراق الطرف المفوض لغ
 المالية واألصول سواء  كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث.

ويفهم المشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معلومات تتعلق بالمشترك إلى الطرف المفوض المذكور أو أي  -
أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف المفوض المعني  طرف ثالث ما لم يقضي

 اعتبر اإلفصاح ضروريا  لتمكينه من أداء واجباته.
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ما لم ينص على خالف ذلك بموجبه، ال يعد مدير الصندوق مخال  أو مسؤوال  تجاه المستثمر أو أي طرف ثالث، عن  -
أداء أو تأخير في أداء أي من وظائفه وواجباته بسبب القوة القاهرة بما في ذلك القضاء  أي تأخير أو خطأ أو فشل في

والقدر أو المقاطعة أو اإلضرابات العمالية أو العمالية أو انقطاع خدمات الطاقة أو االتصاالت أو االضطرابات المدنية أو 
ب على مدير الصندوق إخطار المستثمر كتابة أي أعمال مماثلة خارج نطاق السيطرة المعقولة لمدير الصندوق. يج

 بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل هذه األحداث أو الظروف.

ا لالئحة صناديق االستثمار والئحة  - ، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة مؤسسات السوق الماليةوفق 
 بحاث لصالح الصندوق. خاصة تقتصر على تنفيذ المعامالت نيابة  عن الصندوق، أو تقديم األ

يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإلفصاح  -
مطلوبا بموجب نظام السوق المالية أو القوانين أو األنظمة المعمول بها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 

 ت المعني على اإلفصاح.أو في حال وافق مالك الوحدا
إذا كان المستثمر شخص ا طبيعي ا، تكون أحكام هذه الوثيقة ملزمة على ورثته ولمديري تركته ولمنفذي وصيته  -

ولممثليه الشخصيين وأمناءه والمتنازل لهم وقبول المستثمر للشروط وأحكام صندوق االستثمار المعني ال ينقضي 

ل لم يرغب ورثته في تملك وحدات في الصندوق أو أن االستثمار فيها ال يتناسب تلقائيا  عند وفاته أو عجزه. وفي حا
معهم فيجوز لهم استرداد وحداتهم بحدود ملكيتهم في الصندوق إذا كان المستثمر ذو شخصية اعتبارية، فإن أحكام 

ء أو المساهمين فيه )أو هذه االتفاقية ال تنقضي تلقائيا  بسبب إعسار أو إفالس أو تصفية المستثمر أو أي الشركا
 تقدم، يجوز لمدير الصندوق، وفقا   وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم شخص طبيعي(. ودون اإلخالل بما

لتقديره الخاص، تعليق أي صفقة ذات عالقة بهذه الوثيقة، إلى أن يتلقى أمرا من المحكمة أو توكيال يخول أي من 

أو منفذي وصيته أو ممثليه الشخصيين أو أمناءه أو المتنازل إليهم لتنفيذ مثل هذه ورثة المستثمر أو مديري تركته 
 الصفقات.

يجوز لمدير الصندوق وتابعيه اإلفصاح عن أي معلومات بحوزتهم، بما في ذلك أي معلومات عن المستثمر، إلى أي  -
بموجب هذا المستند ويوافق طرف ثالث ألي سبب، بما في ذلك ما قد يتطلبه النظام ألغراض تنفيذ الخدمات 

 المستثمر بموجبه على هذا اإلفصاح.
يجوز تقديم خدمات التعامل المقدمة للصندوق من خالل قسم الوساطة لدى مدير الصندوق أو مع جهات أخرى  -

 مرخصة بنشاط التعامل على أن تكون في ظروف مماثلة وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي الوحدات.

بإرسال جميع البيانات واإلشعارات والمراسالت المتعلقة بالصندوق إلى مالكي الوحدات على  يقوم مدير الصندوق -
العنوان المبين في نموذج فتح الحساب أو بالقنوات اإللكترونية المتاحة. ويتعين على مالكي الوحدات إشعار مدير 

الصندوق فورا بأي تغيير في عناوينهم الصندوق في جميع األوقات بعناوين بريدهم وتواصلهم الصحيحة وإبالغ مدير 
وأرقام تواصلهم من خالل تحديث بياناتهم عبر الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو عن طريق زيارة أحد مراكزه 

االستثمارية. وفي حال عدم قيام مالكي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم وأرقام تواصلهم الصحيحة، أو إذا 

واإلشعارات حول استثماراتهم في الصندوق، فإنهم يعفون مدير  اناتيلصندوق عدم إرسال البا ریطلبوا من مد
الصندوق من أي مسؤولية ويتنازلون عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو 

ن استثماراتهم، أو أي حقوق أو أي معلومات ع تغير مباشر عن أي إخفاق في تزويدهم بهذه البيانات أو اإلشعارا
قد تنشأ عن عدم االستجابة لهذه اإلشعارات، أو للتحقق من المعلومات أو تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في 

 .أي من هذه البيانات أو الوثائق أو المعلومات
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 مالك الوحداتإقرار من  (32

الخاصة بالصندوق، وأوافق/ نوافق األخرى  والمستنداتأقر/ نقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق 

على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها، كما واستلمت / استلمنا نسخة من هذه الشروط 
 واألحكام ووقعت / وقعنا عليها.

 

 إقرار  وموافقة المستثمر

 ............................................................................................... اسم المستثمر:                         

 ...............................................................................................  توقيع المستثمر: 

 ............................................................................................... التاريخ:

 ............................................................................................... للمستثمرين من الشركات:             

 ............................................................................................... بالتوقيع:المخولين  الشخص/األشخاص

 ............................................................................................... ختم الشركة:                                     

 ............................................................................................... العنوان / العناوين:                           

 ............................................................................................... البريد اإللكتروني:                              

 ............................................................................................... الجوال:                                             

 ............................................................................................... الهاتف:                                             

 ............................................................................................... الفاكس:                                         

 


