
 

 

 

 

 العطاء لألسهم الخليجيةصنـدوق 

 مفتـوح( ستثماري عاما)صندوق 

 

 الشروط واألحكام

األسواق المالية في في أسهم الشركات المدرجة  أساسا   يستثمرمفتوح عام ستثماري اهو صندوق  العطاء لألسهم الخليجيةصندوق  .أ

  .الضوابط الشرعيةوالمتوافقة مع  الخليجية
 

وفق ا  (06046-37)بموجب الترخيص رقم ، وهي شركة سعودية مرخصة (SNB األهلي المالية )كابيتالشركة مدير الصندوق هو  .ب

   هيئة.الاألشخاص المرخص لهم الصادرة عن  لالئحة
 

 المعينةالشرعية اللجنة المجازة من قبل  الضوابط الشرعيةعلى أنه صندوق متوافق مع  العطاء لألسهم الخليجيةتم اعتماد صندوق   .ج

  للصندوق.
 

 خاضعة لالئحة صناديق االستثمار وتتضمن معلومات األخرى المتعلقة بالصندوقوكافة المستندات الصندوق ن شروط وأحكام إ .د

عن الصندوق. يجب قراءة الشروط واألحكام هذه مع مذكرة المعلومات  ومحدثة ومعدَلة واضحة وصحيحة وغير مضللةكاملة و

 للصندوق.والمستندات األخرى 
 

المسندات األخرى المتعلقة بالصندوق بعناية ومذكرة المعلومات وجميع الصندوق  على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام .ه

 .وطلب المشورة القانونية والضريبية والمالية وغيرها من المشورة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوقكاملة 
 

 .المحتملين توقيع وقبول شروط وأحكام الصندوق قبل االشتراك في وحدات الصندوقيجب على المستثمرين   .و
 

 .م02/09/2021 ، وتم تحديثها وتعديلها بتاريخم25/8/2015صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .ز
 

 . م11/10/2015وطرح الوحدات بتاريخ  م28/05/2015تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: خطاب الهيئة بتاريخ   .ح
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 تعريفات
 على الشروط واألحكام هذه ومذكرة المعلومات:تنطبق التعريفات التالية 

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه  تابع

 مسيطرا  عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 كوبرز. شركة برايس واترهاوس المحاسب القانوني

الئحة األشخاص المرخص 

 لهم

وتاريخ  2005-83-1الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 

وتاريخ  2017-85-3م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 28/6/2005هـ الموافق 21/5/1426

 م.18/9/2017هـ الموافق 27/12/1438

( وتاريخ 30)م/ تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم التي هيئة السوق المالية الهيئة

وتتولى  هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.2/6/1424

مة لتطبيق أحكام الزالهيئة اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات ال

 .نظام السوق المالية

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 البنوك السعودية مفتوحة للعمل.  تكون فيهاليوم الذي  يوم عمل

هـ 2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام السوق المالية

 التنفيذية.ولوائحه 

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا  أو مجتمعا  مع  السيطرة

% أو أكثر من حقوق التصويت في  30قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 

 شركة. )ب( حق تعيين

 ." وفقا  لذلكالمسيطراري، وتفسر كلمة "% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلد 30

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية. أمين الحفظ

 يعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع. أيام التعامل 

 العطاء لألسهم الخليجية.صنـدوق  الصندوق

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساسي

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ 

  أو للصندوق؛االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  

  الهيئة من حين آلخر وتبلغها لمدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها 

 . األهلي الماليةشركة  مدير الصندوق

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. مجموعة

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل 

المثال عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل 

  :ال الحصر

أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ  .أ

الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من 

 الباطن أو أمين الحفظ.

 مدير الصندوق أو في أي تابع له. أن يكون من كبار التنفيذيين، خالل العامين الماضيين، لدى .ب

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار  .ج

 التنفيذين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

 أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العامين الماضيين.

 .الضوابط الشرعيةمع  ةالمتوافقلألسهم الخليجية  S&Pمؤشر  المؤشر

مدروس فيما  تعني مذكرة معلومات الصندوق المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مذكرة المعلومات

ة صناديق ( من الئح2يتعلق باالستثمار المطروح عليهم، وتتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم )

 االستثمار.

 /03/12وتاريخ 2006 -219 -1الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  الئحة صناديق االستثمار

ه  1437/  8/  16وتاريخ  2016-61-1م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2006 /24/12ه الموافق 1427

 م. 2016/  5/  23الموافق 

 كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق. الوحدات المستثمر أو مالك
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 الشخص الذي يصدر أوراقا  مالية  أو يعتزم إصدارها. المصدر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 لمماثلة.االودائع واألوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات  أدوات سوق النقد

 .إجمالي قيمة  صافي أصول الصندوق مخصوما  منها الخصوم بما في ذلك رسوم ومصاريف الصندوق األصول صافي قيمة

عضو مجلس إدارة صندوق 

 غير مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء المستقلين.

 لظروف العادية لألسواق المالية واإلاقتصادات كما يحددها مدير الصندوق.ا ظروف السوق العادية

 أي تغيير غير التغيير األساسي أو التغيير المهم. تغييرات واجبة اإلشعار

 ر.الزوج والزوجة واألطفال القص   أو أقرباء قريب

 سعودي. لاير الريال

 .اللجنة الشرعية للبنك األهلي السعودي  اللجنة الشرعية

د يستثمر فيها ق، والتي تستخدم لتحديد االستثمارات التي اللجنة الشرعية األحكام الشرعية التي أقرتها  الضوابط الشرعية

 من مذكرة المعلومات. )د( 11الصندوق، كما هو موضح في القسم 

 غير التغيير األساسي من شأنه أن: أي تغيير التغيير المهم

 يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ 

  ء المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضايؤدي إلى زيادة

 مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،يقدم نوعا  جديدا  من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق 

 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدَّد من أصول الصندوق؛ أو 

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

 شركة السوق المالية السعودية. تداول أو السوق المالية

 شروط وأحكام الصندوق المتمثلة بهذه الوثيقة والموقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات. الشروط واألحكام

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

ربعاء من كل األيام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في يومي االثنين واأل أيام التقويم

 أسبوع.

السعودية، ربية يقصد بها الدول األعضاء لمجلس التعاون الخليجي والتي تتألف من الدول التالية: المملكة الع دول مجلس التعاون الخليجي

 .إلمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة قطراودولة 

  .يُقصد بها األسواق المالية في أحد أو عدد من دول مجلس التعاون الخليجي األسواق المالية الخليجية 

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

الموافق  هـ2/11/1438بتاريخ  113نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ نظام ضريبة القيمة المضافة 

 م والئحته التنفيذية. 25/07/2017
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 الرئيسيةملخص المعلومات 
 

 فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية المتعلقة بالصندوق.

 

 الصندوقالمعلومات الرئيسية حول  .أ
  

 اسم الصندوق وفئته ونوعه ونوع الطرح  .1

 األسواق الماليةفي في أسهم الشركات المدرجة  أساسا   يستثمرمفتوح  عامهو صندوق استثماري  العطاء لألسهم الخليجيةصندوق 

  الشرعية.الضوابط المتوافقة مع  النقدية العوائد ذات

 للصندوقاألهداف االستثمارية  .2

أسهم الشركات المدى الطويل من خالل االستثمار في على  وتوليد الدخل إلى تنمية رأس المالهو صندوق عام مفتوح يهدف الصندوق 

 الشرعية.الضوابط المتوافقة مع  الخليجيةالمالية سواق األالمدرجة في 

 األولوية حقوق االضافية وطروحات والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

   .األخرى العامة الطروحات من وغيرها

 سياسات االستثمار وممارساته  .3

الضوابط المتوافقة مع  النقدية العوائد الخليجية ذات لماليةسواق اباألالمدرجة  أسهم الشركاتبشكل رئيسي في  عادة يستثمر الصندوق

 . % من صافي أصول الصندوق2.5ويعد الصندوق بتوزيعات نقدية نصف سنوية قدرها  الشرعية.

توافقة مع مكانت  على قطاع معين طالماالصندوق  تتركز استثماراتيقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على عدة قطاعات بحيث ال 

الضوابط ع المتوافقة م االستثمار في صناديق االستثمار باإلضافة لما سبق كما تشمل استثمارات الصندوق . الشرعيةالضوابط 

الضوابط فقة مع السيولة المتوا صناديق إلىباإلضافة  المالية والمطروحة طرحا  عاما   المرخص لها من قبل هيئة السوقو الشرعية

 .علی النحو المبي ن أدناه. وتتلخص استثمارات الصندوق المتداولة صناديق االستثمار العقاريةو الشرعية

 نوع الورقة المالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق في 

 العاديةظروف السوق 

 المالية األسواقأسهم الشركات المدرجة في 

  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  الخليجية
90% 100% 

 %10 - أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية )نمو( 

 الضوابط الشرعيةصناديق االستثمار المتوافقة مع 

والمرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 

 مع األخذ باالعتبار أن. )والمطروحة طرحا  عاما  

% من أصوله 10الصندوق لن يستثمر أكثر من 

 .أي من هذه الصناديق االستثمارية( في

- 50% 

 الضوابط الشرعيةصناديق السيولة المتوافقة مع 

)والتي تستثمر في الصكوك والمنتجات المركبة 

 المقومة بالريال السعودي او الدوالر األمريكي(

- 20% 

 %10 - صناديق االستثمار العقارية المتداولة

 %10 - أو أدوات النقد النقد 
 

 حقوق وحاتاالضافية وطر والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

 .األخرى العامة الطروحات من وغيرها األولوية

 ألحكام.)ب( من الشروط وا3للمزيد من التفاصيل حول سياسات استثمار الصندوق وممارساته، يرجى االطالع على القسم 
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 المخاطر المرتبطة باإلستثمارات في الصندوق .4

ستعداد بقبول ايعتبر الصندوق مناسب ا للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال وتحقيق الدخل وفي الوقت ذاته يكون على 

ضة لتقلبات ق عرومع ذلك، فإن الصندو .المخاطر العالية المرتبطة بأسواق األسهم التي تحقق عوائد محتملة على المدى الطويل

ات من استرداد عالية في السوق )بسبب تركيبة محفظته(، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد ال يتمكن مالك الوحد

 كل أو أي من األصول الرئيسية المستثمرة عند االسترداد.
 

من  3في القسم  إن عوامل المخاطر الرئيسية التي يجب على مالكي الوحدات النظر فيها بعناية قبل االستثمار في الصندوق موضحة 

 مذكرة المعلومات. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، مخاطر عامة ومخاطر متعلقة باستثمارات الصندوق
 

 األداء السابق للصندوق  .5

 احتسابه يتم) للتوزيعات المعدل العائد هو أدناه الجدول في المستخدم العائد بان علما التالية المعلومات هأدنا الجداول توضح

ا ولكن الوحدة، قيمة تغيير فقط ليس باستخدام : العائد الكلي لسنة ولثالث سنوات (الوحدات لمالك المدفوعة التوزيعات جميع أيض 

ولخمس سنوات وإجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي 

 على مدار الخمس سنوات الماضية:

  سنوات:العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس 

 عائد الصندوق % العائد الكلي

 5.40 سنة

 8.88 سنوات 3

 ال ينطبق سنوات 5

 4.59 منذ التأسيس 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية 

 السنة
2010

 م

2011

 م

2012

 م

2013

 م

2014

 م

2015

 م

2016

 م
 م2019 م2018 م2017

العائد السنوي 

 الكلي %

ال 

 طبقين

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق
0.21 -4.14 0.73 2.55 5.40 

 

 طبق(:أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر اإلرشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس )حيثما ين 

 

 المؤشر % أداء الصندوق % أداء المدة

 5.86 5.40 سنة

 12.10 8.88 سنوات 3

 ال ينطبق ال ينطبق سنوات 5

 14.64 4.59 منذ التأسيس 
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .ب
 

 :صندوقيوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعموالت والمبالغ التي يتم دفعها )دون حساب القيمة المضافة( من أصول ال
 

 وتدفع عند استالم الفواتير. تقويم*  يتم حساب األتعاب والمصاريف المتراكمة حسب عدد أيام االستحقاق في كل يوم 

 المبلغ )لاير سعودي(/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

. المستحقة وااللتزامات األخرى المصاريف خصم بعد الصندوق أصول% سنويا  من 1.75

 والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية:

)عدد األيام  x)رسوم إدارة الصندوق( xالمستحقة(  األخرى المصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x + (1)ضريبة القيمة المضافة 

 

وي. بناء ستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع سناوسيتم إحتساب و

 على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعني من السنة.

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

القيمة أتعاب التعامل )تخضع لضريبة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 سنويا . %0.0900نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 

 .صفقة لكل أمريكيادوالر 50)بالدوالر(:  الصفقات رسوم

 إجمالي ىعل بناء   شهري بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم  

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول

أتعاب المحاسب القانوني )طبقا  للعقد 

تخضع لضريبة القيمة  –المبرم 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

طبقا  الصندوقإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م . لاير سعودي سنويا   27,000

 .مللعقد المبر

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *
طبقا  الصندوقإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م   لاير سعودي سنويا . 7,500

 . المالية السوق هيئة قبل من المقررة للرسوم

 *  رسوم المؤشر االسترشادي

ندوق هي الرسوم الخاصة بالصعلما  بأن  سعودي لاير 2,934 :يعادل ما التقريبي المبلغ

قة مع نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسبعة صناديق )يديرها مدير الصندوق ومتواف

يقع تخصيص المبلغ ولاير سعودي. 74,250 ( بمبلغ إجمالي قدرهالضوابط الشرعية

الصندوق إلى إجمالي صافي  المستوجب على كل صندوق بناء على صافي قيمة أصول

 . قيمة األصول بالصناديق المذكورة أعاله

  

 

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

طبقا  الصندوقإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م  . لاير سعودي سنويا   5,000

 .قبل تداول من المقررة للرسوم

 

 .اللجنة الشرعية لن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء  اللجنة الشرعية أتعاب 

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين*

من  تقدر المصروفات الخاصة بالصندوقو سعودي لاير 689:يعادل ما التقريبي المبلغ

لي بمبلغ اجما )يديرها مدير الصندوق(صناديق  المدفوعة لثمانيةاجمالي المصاريف 

صناديق لاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم األعضاء المستقلين لجميع ال 80,000

ي . وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافالضوابط الشرعيةالمتوافقة مع 

وابط الضفقة مع األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق المتوا

 . الشرعية

  

  

الرسوم واألتعاب األخرى: 

)المصاريف اإلدارية التكاليف المتعلقة 

بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات 

 طباعة التقارير، ونفقات نثرية وغيرها(

صول % من صافي قيمة األ0,5المصاريف ما نسبته و هذه الرسوممتوقع أن تتعدى الغير من 

يمة قمن صافي  % 0,5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةيوم تقويم ويتم حسابها في كل

 ومالرس ذلك في)بما  الصندوق من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا يشملاألصول( 

رسوم  و والتعامل والحفظ اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة( والمصاريف

 .االقتراض
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لخدمات من مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات بخصوص مقابل ا (5)الفقرة من الشروط واألحكام و (7) ةيرجى الرجوع إلى الفقر

 والعموالت واألتعاب.

 

 المتاحة لالطالعالمستندات  .ج
 

ول على معلومات سيتم توفير نسخ من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات لالطالع عليها لدى مدير الصندوق كما ويمكن الحص

 .من مدير الصندوق والذي تم تحديد تفاصيل االتصال به أدناه ومستنداته إضافية فيما يخص الصندوق
 

 مدير الصندوق .د
 

 (SNB كابيتالاألهلي المالية )شركة 

 طريق الملك سعود  العنوان: -

 11495، الرياض 22216ص.ب.        

 المملكة العربية السعودية 

 +966920000232   الهاتف: -

 www.alahlicapital.com الموقع اإللكتروني: -

 

 أمين الحفظ .ه
 

 العربية السعوديةشركة اتش اس بي سي 

 العليا، المروج  7267  العنوان: -

  2255 – 12283الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 + 966 920005920  الهاتف: -

 + 966 11 299 2385  :الفاكس -

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني -

 الموزع .و
 

  ال ينطبق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 معلومات عامة .1
 مدير الصندوق .أ

ي رقم السجل التجار السعودية، بموجب، شركة مؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية (SNB األهلي المالية )كابيتالشركة 

 هـ1427ذو الحجة  3بتاريخ  06046-37ومرخصة من قبل الهيئة كشخص مرخص له بموجب الرخصة رقم  1010231474

ة أصيل ووكيل في اإلدارة، والحفظ، الترتيب، المشورة، التعهد بالتغطية والتعامل بصفلتقديم خدمات م( 2006 ديسمبر 24)الموافق 

 .األوراق المالية
 

 مدير الصندوقالرئيسي ل كتبالمعنوان  .ب

 .+966920000232المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف:  ،11495، الرياض 22216ب  ص. سعود،طريق الملك 
 

 لمدير الصندوق الموقع االلكتروني .ج
 

 .www.alahlicapital.comيرجى زيارة الموقع  شركة األهلي الماليةللمزيد من المعلومات عن 
 

 أمين الحفظ .د
 

ليا، الع 7267المسجل: ب، المكت05008-37ترخيص رقم ب ومرخصة من قبل الهيئة العربية السعوديةإتش إس بي سي شركة 

  المملكة العربية السعودية. 2255 – 12283الرياض  المروج،
 

 ألمين الحفظالموقع االلكتروني  .ه
 

 www.hsbcsaudi.comإتش إس بس سي العربية السعودية يرجى زيارة الموقع  شركة للمزيد من المعلومات عن
 

 المطبقالنظام  .2
 

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

 محلها. أو هيئة تحللجنة الإلى  واألحكام الشروط هذه فيما يخص ي الوحداتمالكأي من بين مدير الصندوق ونزاع ينشأ  يحال أي
 

 ي البلد المعني.فالمعمول بها  واللوائح ألنظمةوق واالستثمارات والممتلكات يخضع ليوافق المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصندو يقر
 

طة مختصة وال من قبل أي سلاه ضروريا  بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح المعمول بها يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أي اجراء ير

 .المستثمر أو أي طرف آخرفي هذا الخصوص اتجاه مسئولية وق أي مدير الصنديتحمل 

 

  الصندوقأهداف  .3
 

 صندوقالأهداف  .أ

 

المدرجة  أسهم الشركاتالمدى الطويل من خالل االستثمار في على إلى تنمية رأس المال هو صندوق عام مفتوح يهدف الصندوق 

 .الشرعيةالضوابط مع  المتوافقةالخليجية المالية األسواق في 

 األولوية حقوق االضافية وطروحات والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

  .األخرى العامة الطروحات من وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 سياسات اإلستثمار وممارساته .ب

% على 90 عادة يستثمر الصندوقيستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة باألسواق المالية الخليجية بحيث 

كما يمكن للصندوق االستمثار في أسهم الشركات  .الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  النقدية العوائد ذاتفيها  من أصول الصندوق األقل

ويعد الصندوق بتوزيعات نقدية نصف  % كحد أقصى من صافي أصول الصندوق.10نمو( بنسبة المدرجة في السوق الموازية )

 .% من صافي أصول الصندوق2,5سنوية قدرها 

 

متوافقة مع  األسهم في القطاع على عدة قطاعات بحيث ال تتركز على قطاع معين طالما كانت ات الصندوق موزعةتكون استثمار

 الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  استثمارات الصندوق باإلضافة لما سبق االستثمار في صناديق االستثمار.  وتشمل الضوابط الشرعية

لصندوق على أن يكون الحد األعلى لالستثمار فيها من قبل ا والمرخص لها من قبل هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا  عاما  

% من أصوله في أي من هذه الصناديق 10الصندوق لن يستثمر أكثر من )مع األخذ باالعتبار أن  % من صافي أصول الصندوق50

% من صافي أصول 20بنسبة  الضوابط الشرعيةويمكن للصندوق كذلك االستثمار في صناديق السيولة المتوافقة مع  .(االستثمارية

من صافي أصول كحد أقصى % 10كما يمكن للصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة بنسبة . الصندوق

 الصندوق. 

 

ا من )والمرخص له البنك األهلي السعوديلدى  أصول الصندوق على صورة نقد من %20حق لمدير الصندوق اإلبقاء على كما 

. كما يجوز الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا  لالستثمار في حال اعتقد أن ظروف السوق او السعودي( البنك المركزيقبل 

 لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه.
 

 

القدرة على  ي لديهاالتيتم اختيار االستثمار في األسهم المعينة بناء  على التحليل األساسي بحيث يتم التركيز على تحديد الشركات 

قرار المالي من خالل و الحفاظ على التوزيعات النقدية. وسيشمل التحليل األساسي على دراسة معمقة للقوائم المالية واالستالنمو و/أ

نسبة ولربحية، امكرر وحية والنمو، بتقييم عدد من المقاييس والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر المقاييس التالية: هامش الر

قع أن تحافظ أو تنمي والتدفقات النقدية الحرة بهدف اختيار الشركات المتو نسبة الدين إلى حقوق الملكية،وع األرباح النقدية، توزي

ق بمراجعة جميع وفيما يتعلق بتقييم استثمارات الصندوق في صناديق االستثمار العقارية المتداولة، يقوم مدير الصندوأرباحها. 

لمالي لصناديق االستثمار ديق االستثمار العقارية المتداولة المستهدفة، لتقييم قيمة األصول األساسية واألداء االوثائق المتعلقة بصنا

ثمار في صناديق العقارية المتداولة المعنية من أجل التوصل إلى تقييم مدروس حول ما إذا كان سيتم االستثمار أو مواصلة االست

ك )على سبيل المثال ضافة، يمكن لمدير الصندوق االعتماد على عوامل أخرى في تقييمه بما في ذلاالستثمار العقارية المتداولة. باإل

 .دون الحصر( النمو االقتصادي والسياسات الحكومية وغيرها من المعلومات المتاحة للعموم ومعلومات أخرى

 

 حاملي أصول ميةتن لها المتوقع الصناديق اختيار على الصندوق مدير يحرص األخرى، االستثمارية الصناديق في لالستثمار وبالنسبة

 أو) للصناديق لعالميا االئتماني التصنيف المخاطرة، درجة المميز، التاريخي األداء السيولة، نسبة االعتبار بعين األخذ مع الوحدات

 مدير راهاي التي المعايير من وغيرها( له ائتماني تصنيف وجود عدم حال في السيولة صندوق أصول لتصنيف اإلئتماني المتوسط

 .اإلختيار آلية في ضرورية الصندوق
 

 الجدول أدناه أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد األعلى واألدنى المخصص لكل منها: ويلخص

 نوع الورقة المالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق في 

 العاديةظروف السوق 

 المالية األسواقأسهم الشركات المدرجة في 

  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  الخليجية
90% 100% 

 %10 -  (أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية )نمو

 الضوابط الشرعيةصناديق االستثمار المتوافقة مع 

والمرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 

)مع األخذ باالعتبار أن . والمطروحة طرحا  عاما  
- 50% 
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% من أصوله 10الصندوق لن يستثمر أكثر من 

 في أي من هذه الصناديق االستثمارية(.

 %10 - صناديق االستثمار العقارية المتداولة

 الضوابط الشرعيةصناديق السيولة المتوافقة مع 

)والتي تستثمر في الصكوك والمنتجات المركبة 

 المقومة بالريال السعودي او الدوالر األمريكي(

- 20% 

 %10 - أو أدوات النقد النقد 

 

 األولوية حقوق االضافية وطروحات والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

 .األخرى العامة الطروحات من وغيرها

  صندوقالمدة  .4
 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. عام استثماري الصندوق هو صندوق
 

 االستثمار حدود/قيود .5
 

هذه ومذكرة  ها الئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكامتفرضه للصندوق بالقيود والحدود التي يلتزم مدير الصندوق خالل إدارت

 المعلومات.

 العملة .6
 

ن قبل مدير لريال السعودي مدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى اوفي حال تم دفع قيمة الوح ة الصندوق هي الريال السعوديعمل

م مدير الصندوق المتوفر لمدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذا  من تاريخ استالوالصندوق بناء على سعر الصرف السائد في السوق 

 يال السعودي. ويتحمل المستثمر مصاريف تحويل العملة.لمبلغ الشراء بالر

 ابل الخدمات والعموالت واألتعابمق .7
 

 بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة احتسابها: .أ

 :أصول الصندوقن م( غير شاملة لضريبة القيمة المضافةلخدمات والعموالت والمبالغ التي يتم دفعها )يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل ا

 المبلغ )لاير سعودي(/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 .المستحقة وااللتزامات األخرى المصاريف خصم بعد الصندوق أصول% سنويا  من 1.75

 والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية:

)عدد  x)رسوم إدارة الصندوق( xالمستحقة(  األخرى المصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x ضريبة القيمة المضافة(

 +1) 

نوي. ستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع ساوسيتم إحتساب و

 وق في كل يوم تقويم للربع المعني من السنة.بناء على قيمة صافي أصول الصند

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض
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 .وتدفع عند استالم الفواتيرتقويم في كل يوم المستحقة ساب األتعاب والمصاريف تحايتم  *

 الصندوقفي الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير  ملكية الوحداتونقل رسوم االشتراك واالسترداد   .ب
 

 :شتراك في وحدات الصندوق.لن يتم فرض أي رسوم على اال رسوم االشتراك 

 :اآلتي:وحدات الصندوق على النحو لسيتم فرض رسوم استرداد  رسوم االسترداد 

 

حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة  % من صافي قيمة الوحدات المستردة في1,5تفرض رسوم استرداد بنسبة  -

 . تملك مالك الوحدات لهاتاريخ األولى من 

حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة  % من صافي قيمة الوحدات المستردة في1تفرض رسوم استرداد بنسبة  -

  تملك مالك الوحدات لها من تاريخالثانية 

في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة % من صافي قيمة الوحدات المستردة 0,5تفرض رسوم استرداد بنسبة  -

 .تملك مالك الوحدات لها من تاريخالثالثة 

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 سنويا . %0.0900نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 

 .صفقة لكل أمريكيادوالر 50)بالدوالر(:  الصفقات رسوم

 لىع بناء   شهري بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم  

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول إجمالي

للعقد أتعاب المحاسب القانوني )طبقا  

تخضع لضريبة القيمة المضافة  –المبرم 

 حسب نظام ضريبة القيمة المضافة(

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م . لاير سعودي سنويا   27,000

 .مطبقا للعقد المبر

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م   لاير سعودي سنويا . 7,500

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسومطبقا 

 

 *  رسوم المؤشر االسترشادي

بعة الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسعليما  بأن 

 درهق( بمبلغ إجمالي الضوابط الشرعيةصناديق )يديرها مدير الصندوق ومتوافقة مع 

يقع تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء على ولاير سعودي. 74,250

صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة األصول بالصناديق المذكورة 

 . أعاله

 :يعادل ما التقريبي المبلغ 

 لاير سعودي 2,934

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 نظام ضريبة القيمة المضافة(حسب 

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م  . لاير سعودي سنويا   5,000

 .قبل تداول من المقررة للرسومطبقا 

 

 .اللجنة الشرعية لن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء  اللجنة الشرعية أتعاب 

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين*

وق من تقدر المصروفات الخاصة بالصندولاير سعودي  689 :يعادل ما التقريبي المبلغ

الي بمبلغ اجم )يديرها مدير الصندوق(صناديق  المدفوعة لثمانيةاجمالي المصاريف 

لصناديق لاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم األعضاء المستقلين لجميع ا 80,000

في . وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صايةالضوابط الشرعالمتوافقة مع 

ضوابط الاألصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق المتوافقة مع 

 . الشرعية

  

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )المصاريف 

 اإلدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 نثرية وغيرها(ونفقات 

% من صافي قيمة 0,5المصاريف ما نسبته و هذه الرسوممتوقع أن تتعدى المن غير 

ن م % 0,5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةاألصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

)بما  الصندوق من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا يشملصافي قيمة األصول( 

 لحفظوا اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة( والمصاريف الرسوم ذلك في

 .رسوم االقتراض و والتعامل
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ملك مالك ت تاريخ من )أو بعدها( في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة الرابعةلن يتم فرض أي رسوم استرداد  -

 . الوحدات لها

 

  ات وفقا  رسوم نقل ملكية الوحد تطبيق سيتممدير الصندوق: ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره  نقلرسوم

 لرسوم االستراداد الواردة أعاله. 
 

 ترتيبات العمولة الخاصة .ج
 

يجب وة. مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاص

لمتعلقة اأن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات 

نقدية مباشرة  يابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغالصفقات بالنبتنفيذ 

 أو أي ترتيب آخر.بموجب عمولة خاصة 

 يم والتسعيرالتقو .8
 

 الصندوق واستثماراتهيم أصول تقوكيفي ة  .أ

 يتم تقويم أصول الصندوق واستثماراته وفقا  لما يلي:

في يوم  فيها المستثمر المالية األسواقيتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في األسهم المدرجة على أساس سعر اإلغالق في  .1

 .حصيلت التحضافة إلى أي أرباح تإلبا الصلةالتقويم ذي 

 وغيرها يةاألولو حقوق وطروحات االضافية والطروحات العامة األولية الطروحات في المستثمرة الصندوق أصول قيمة تحديد يتم .2

 بالرجوع يمةالق تحديد يتم اإلدراج، وبعد. المالية الورقة إدراج قبول حتى الطرح سعر أساس على األخرى العامة الطروحات من

 .الصلة ذي التقويم يوم في تداول في سعراإلغالق إلى

ا الصندوق، فسيتم فيهيستثمر أي من األوراق المالية المدرجة التي فيها  المستثمر المالية أو أي األسواق في حال تم تعليق تداول .3

راق المالية انخفضت إلى طع على أن قيمة تلك األوتحديد قيمة هذه األوراق المالية وفقا  لسعرها قبل التعليق، ما لم يكن هناك دليل قا

 .مباشرة ما دون السعر قبل التعليق

 ورهللجم نفيها الصندوق بناءا على أخر سعر وحدة معل ستثمرالتي ي االستثمارية الصناديققيمة أصول  حتسابيتم إ .4

أو السوق ) تداولفي  االغالق سعر أساس على المتداولة العقارية االستثمار صناديق في المستثمرة الصندوق أصول قيمة تحدد .5

 .الصلة ذي التقويم يوم في( المالية ذات العالقة

النقد ذات  واتمة أدبناء على تكلفة العقد، وقي )المرابحة( يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد .6

 الصلة أو قيمة المبلغ المودع باإلضافة إلى األرباح المستحقة حتى يوم التقييم. 
 

 وتكرارهاالتقويم  نقاطعدد   .ب

مساء   5:30عة بعد السا العمل يوم نهاية فييتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع 

قويم في اليوم الذي يليه مغلقة خالل أي يوم تقويم، يكون يوم الت السعودية في البنوكالسعودية. وإذا حدث وكانت  العربية المملكةبتوقيت 

  السعودية في البنوكوالذي تعمل فيه 

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير .ج

ر الصندوق يجب على مدير الصندوق توثيق الحاالت التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقوم مدي

أو  لصندوقعن أي خطأ في تقويم أصول االوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  تعويض مالكيبوبدون تأخير 

 .تسعير الوحده

واإلفصاح و أكثر من سعر الوحدة أ% 0,5ي التقويم أو في التسعير يمثل الصندوق إشعار الهيئة فورا  عند حدوث خطأ فويجب على مدير 

وفي تقرير  )www.tadawul.com.sa(والموقع اإللكتروني لتداول  )www.alahlicapital.com,(عن ذلك في موقعه اإللكتروني 

 من الئحة صناديق االستثمار.  71الصندوق الذي يتم إعداده وفقا  للمادة 
 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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ة بشكل عن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر الوحد ا  وسيضمن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخص

 من الئحة صناديق االستثمار.  72خاطئ وذلك وفقا  للمادة 

 احتساب سعر الوحدة طريقةوصف  .د

ثمارات مالك على مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل است

صول في إجمالي قيمة األمن  المستحقة من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزاماتأو وحدات من صندوق إلى آخر ال

ة المعلومات.  الرسوم والمصروفات المحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكر على سبيل المثال دون الحصر،، ذلكبما في  الصندوق

سعر  بيانتم ل قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويوسيتم تحديد سعر الوحدة من خال

 عشرية على األقل.عالمات  تحتوي أربع بصيغةالوحدة 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها  .ه

ول في اليوم لتدا لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني وحدة في الموقع اإللكتروني كل قيمة أصول سيقوم مدير الصندوق بنشر صافي

 التالي ليوم التعامل ذي الصلة.

 تالتعامال .9
 

 مسؤولية مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد .أ

من صندوق إلى دات ال يجوز االشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوح

بالسعر  أو التحويل قريب إال في يوم تعامل. ويجب على مدير الصندوق معاملة طلبات االشتراك أو االسترداد مالك الوحدات إلى آخر أو من

ا يوم  12:00اعة ، وذلك عند السالتحويلو الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ظهر 

ا يوم الثالثاء لتقييم يوم األربعاء.  12:00األحد لتقييم يوم االثنين والساعة  وفقا  والتحويل االسترداديجب تنفيذ طلبات االشتراك ووظهر 

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.هذه لالئحة صناديق االستثمار و

رداد الوحدات )كحد عوائد االسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر است ويجب على مدير الصندوق أن يدفع

 أقصى(.

  دفع عوائد االستردادالفترة الزمنية لتسليم طلبات اإلسترداد و .ب

ا 12في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة  ني، سيتم تنفيذ هذا التعامل المعفي يوم العمل الذي يسبق يوم  ظهر 

 ي يوم التعامل التالي.الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب االسترداد بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم تنفيذه ف

 .)كحد أقصى(يتم دفع عوائد االسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر استرداد الوحدات 

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق .ج

 .ومذكرة المعلومات الشروط واألحكامهذه سيلتزم مدير الصندوق بالقيود المنصوص عليها في لالئحة صناديق االستثمار و

حدات من صندوق إال في يوم تعامل. وال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الو تردادهاال يجوز االشتراك في الوحدات أو اسو

عند الساعة  التحويلو إال في يوم تعامل. والموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد لهقريب  مالك الوحدات إلى إلى آخر أو من

ا يوم األحد لتقييم يوم االثنين والساعة  12:00 ا يوم الثالثاء لتقييم يوم األربعاء. وفي حال تقد 12:00ظهر  يم طلب بعد الموعد النهائي ظهر 

 لن يتم تنفيذه إال في يوم التعامل التالي. 

ن شأنه مويجوز لمدير الصندوق، وفقا لتقديره المطلق، رفض اشتراك أي شخص في الصندوق إذا كان اشتراكه، من بين أمور أخرى، 

 ة واللوائح.األنظم أي من مخالفة

 لاير سعودي. 5.000الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو 

 لاير سعودي. 2,500الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 لاير سعودي. 2,500الحد األدنى لالسترداد هو 
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 أو تعليق طلبات االسترداد وإجراءات تأجيلحاالت  .د

صندوق، وفقا يجوز لمدير ال الصندوق،٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول 10في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

ير الصندوق باتباع لتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الحالة، يقوم مد

ع األخذ بعين ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، مإجراءات عادلة 

قد يؤثر سلبا على  ٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيولة، مما10االعتبار حد الـ 

التي ألسواق المالية حالة تعليق التعامل في أحد افي جيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترداد يجوز تأ كما مالكي الوحدات المتبقين.

لنسبة إلى صافي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة با

 قيمة أصول الصندوق. 

 الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في الحاالت التالية:ال يجوز لمدير 
 

  االسترداد في الوحدات.إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو 

 لتعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن ا 

  دوق إما بشكل عام أو التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمتلكها الصنإذا علق التعامل في السوق التي يتم فيها

 بالنسبة ألصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
 

 يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:
 

 ة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبرر 

 أمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع المجلس و 

 أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق.إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  ب 

  ذلك في  اح عنومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصإشعار الهيئة

 .لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوقالموقع اإللكتروني 
 

 وللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
 

 االسترداد التي ستؤجلاختيار طلبات إجراءات  .ه

طلوب تأجيلها، في حال تأجيل طلبات االسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد الم

خذ بعين دة مع األوسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجدي

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل المعني.10االعتبار حد الـ 

 

 نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينأحكام  .و

الك الوحدات ممن ارث ا  جزءيسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون قاربهم. وأليجوز لمالكي الوحدات نقل ملكية وحداتهم في الصندوق 

على تنفيذ ت التي تنطوي نقل ملكية الوحدة في الحاالبوالذي يجب توزيعه بين ورثته وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها. كما يسمح  المتوفي

 والتي تعهد مالك الوحدات بموجبها رهن وحداته أو تقديمها كضمان. اتفاقيات رهون أو ضمان

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق .ز

تلف عن االستثمارات وتابعيه االستثمار في الصندوق لحسابهم الخاص، وال يتم التعامل مع هذا االستثمار علی نحو يخيجوز لمدير الصندوق 

ت المرتبطة األخرى في الصندوق من قبل مالكي الوحدات اآلخرين. وال يحق لمدير الصندوق وال ألي من تابعيه ممارسة حقوق التصوي

لكتروني وموقع ق اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة عن تفاصيل استثماره في الصندوق على موقعه اإلبوحداتهم. كما يجب على مدير الصندو

 من الئحة صناديق االستثمار. 71تداول وفي التقارير السنوية التي يعدها مدير الصندوق وفقا  للمادة 

 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  .ح

ا يوم األحد لتقييم يوم االثنين والساع 12:00طلبات االشتراك واالسترداد عند الساعة الموعد النهائي لتقديم  ا يوم  12:00ة ظهر  ظهر 

ا  12في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة و الثالثاء لتقييم يوم األربعاء. عمل الذي يسبق يوم يوم ال فيظهر 

النهائي المحدد، فسيتم  ا الطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب االسترداد بعد الموعدالتعامل المعني، سيتم تنفيذ هذ

 تنفيذه في يوم التعامل التالي.
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 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ط
 

 طلبات االشتراك 

كز ان خالل مرالصندوق نموذج/طلب االشتراك المعني ميجب على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير 

 ألهلي الماليةلي الهاتفية، الموقع اإللكترون شركة األهلي الماليةاالستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات 

دات أو المعلومات المستنتقديم و . يجب على مالكي الوحدات الموافقة على الشروط واألحكامشركة األهلي الماليةوغيرها من تطبيقات 

 . مبلغ االشتراك من حساب المستثمرالمطلوبة على الوجه المرضي لمدير الصندوق. وسيتم خصم 
 

الشروط  ههذ يتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل المعني، كما هو معرف في

ذا االشتراك، هواألحكام. ويجوز لمدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفق ا لتقديره المطلق أو إذا كان 

 .من ضمن أمور أخرى، من شأنه مخالفة األنظمة واللوائح المعمول بها

 

 طلبات االسترداد 
 

ول عليه من يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب االسترداد المعني )والذي من الممكن الحص

تقديم طلب  وغيرها من المسندات والمعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق. كما يمكنأحد مراكز االستثمار لمدير الصندوق( 

وغيرها من تطبيقات  يةألهلي الماللالهاتفية، الموقع اإللكتروني  شركة األهلي الماليةرى مثل خدمات االسترداد من خالل القنوات األخ

 .شركة األهلي المالية
 

 .لتعامل المعنياتتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد خمسة أيام عمل بعد يوم ال 
 

، سيتم غ اإلشتراكمن مبلإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتاالسترداد، عند استالمه، سيؤدإذا كان طلب 

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ة،لغ المستثمرااسترداد كامل المبودون إشعار مسبق 
 

أو نقل  إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق( اأو أي جزء منه)استثماراتهم في الصندوق  تحويل يجوز لمالكي الوحدات طلب

حسب ما الزمة الإلى مدير الصندوق مصحوبا  بالمستندات  نقلأقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب أي من ملكيتهم في الوحدات إلى 

ندوق ثان اشتراك في صكطلب استرداد من الصندوق وطلب التحويل يحدده مدير الصندوق. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب 

ن هذه الشروط )ب( م7 الفقرة. وعليه، ستطبق رسوم االسترداد وفق وفق ا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار المعني

 واألحكام. 
 

لمدير  يجوز ، فإنهمن مبلغ اإلشتراكإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتسيؤدالتحويل إذا كان طلب 

جميع وفي  .نيكامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثاتحويل الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب 

 .سيتم التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن األحوال
 

سارة فعلية قد يا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خوال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أ

 .يتكبدها مالك الوحدات
 

 تحويل الحد األدنى لمبالغ االشتراك واالسترداد وال .ي

 لاير سعودي. 5.000في الصندوق هو الحد األدنى لالشتراك األولي 

 لاير سعودي. 2,500يكون بمضاعفات الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق 

 لاير سعودي. 2,500لالسترداد هو  الحد األدنى

 الحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح األولي العام .ك

 ال ينطبق

 ماليين لاير سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  .ل

ءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق دون يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجرا

ويجوز لمدير الصندوق التواصل مع الهيئة في هذا ( من الهيئة في هذا الخصوص إعفاءما لم يتم الحصول على )ماليين لاير سعودي  10
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 في الصندوق وأن إضافية ، بالسعي للحصول علی استثماراتأشهر من تاريخ إشعار الهيئة 6مدير الصندوق، خالل وسيقوم . الخصوص

 . في هذا الخصوص يلتزم بتعليمات الهيئة

 سياسة التوزيع .10
 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .أ

هم في حال كون األرباح المحصلة من أس% من صافي أصول الصندوق و2.5يعد الصندوق بتوزيعات نقدية نصف سنوية قدرها 

ي حال كونها أقل استثمار الفائض في الصندوق، أما فالشركات التي يمكلها الصندوق أعلى من النسبة المذكورة أعاله، سيتم إعادة 

 % من أصوله. 2.5من النسبة المذكورة فإن الصندوق سيقوم ببيع جزء من أصوله لاللتزام بوعده بالتوزبعات النقدية المعادلة ل 

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع .ب

يكون بعد ثالثة أيام عمل من تاريخ االستحقاق هو آخر يوم تقويم في شهري أبريل وأكتوبر من كل سنة ميالدية. وتاريخ التوزيع  

 تاريخ االستحقاق. 

 

 كيفية دفع التوزيعات .ج

د ما ال يقل عن ستة أشهر من انطالق الصندوق بمعنى أنه إذا بدأ الصندوق ستكون التوزيعات النقدية لألرباح مجدولة ألول مرة بع

 في شهر يناير، فستكون التوزيعات النقدية ألول مرة في آخر يوم تقويم لشهر أكتوبر. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات.

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11
 

أشهر  6ولية للصندوق ديسمبر، وتبلغ الفترة المحاسبية األ 31شهرا تقويميا تنتهي في  12تبلغ الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق  .أ

 مالية السنوية المراجعةالموجزة والتقارير األولية والقوائم ال ويةيقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنو. يونيو 30تنتهي في 

 دون أي مقابل.  للصندوق والتي توفر لمالكي الوحدات عند الطلب
 

لصندوق بإعداد التقارير سيقوم مدير ا التقرير.المعنية بيوما من نهاية الفترة  70في موعد أقصاه  للجمهورتتاح التقارير السنوية للصندوق  .ب

ا من نهاية الفترة  35 خالل للجمهوروسيوفرها األولية  إلى مالكي األولية التقارير تقديم التقارير السنوية و كما يمكن التقرير.ب المعنيةيوم 

ر الصندوق الموقع اإللكتروني لمدينسخة مطبوعة وسيتم نشرها على  بشكلالوحدات عند طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني و / أو 

 .والموقع اإللكتروني لتداول
 

 لتي أجريتا للصفقاتوحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات المملوكة وسجل  مالكتزويد كل بمدير الصندوق  يقوم

ا من كل  15الوحدات خالل على  قين الذين امتلكوا كما يرسل مدير الصندوق لمالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحدات الساب .صفقةيوم 

ت على الوحدات يوما  من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه الصفقات التي أجري 30ل سنوي خالبيان وحدات خالل السنة المالية المعنية( 

 خالل السنة.

ها الهيئة، تداول، وأي وسيلة أخرى تحدداإللكتروني لموقع المدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني و ويفصح

 .االستثمارالئحة صناديق )ح( من 71المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

للصندوق في أي األولية ر والتقاريالموجزة والتقارير السنوية السنوية بعد المراجعة والقوائم المالية  التقارير السنويةيتيح مدير الصندوق  .ج

 .من المراكز االستثمارية لمدير الصندوق باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق الموقع اإللكتروني لتداول

 ي الوحداتمالكسجل  .12
مدير الصندوق بتحديث  يقومو. قاطعا على ملكية الوحدات الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليال   يمالكيحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث ل

ن السجل إلى أي م مستخرجمدير الصندوق  ويقدم في المعلومات الواردة في السجل.يعلم به ليعكس أي تغيير  الوحدات فورا   يمالكسجل 

إال المعلومات ذات  هذا مستخرجالوال يبين  مدير الصندوق.لستثمار اال، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز يطلب ذلك مجاناحدات و مالك

 الوحدات الذي طلبه. مالكالصلة ل
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 اجتماع مالكي الوحدات .13
 

 ي الوحداتمالكعقد اجتماع  .أ

في غضون  ي الوحداتمالكيجب على مدير الصندوق عقد اجتماع لوي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. مالكيتم عقد اجتماع 

 ت الصندوق.٪ من قيمة إجمالي وحدا25ما ال يقل عن  يمثلون/يمثل وحداتمالك/مالكي أو  أمين الحفظأيام من تلقي طلب خطي من  10

 الوحدات يمالكإجراءات الدعوة الجتماع  .ب

ل وإرسال تداواإللكتروني لموقع الوعلى  اإللكترونيعلى موقعه خالل إعالن ي الوحدات من مالكمدير الصندوق عقد اجتماع ليطلب 

يوما  21زيد عن يال ما و أيام قبل االجتماع 10يقل عن  البما  االجتماعقبل انعقاد  وأمين الحفظالوحدات  يمالكإشعار خطي إلى جميع 

، يجب على مدير قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوقت نفسه

 هيئة.الالصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى 

ات الصندوق ٪ من قيمة وحد25عن  مالكين لما يقلاليكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات 

 .مجتمعين أو نسبة أكبر

ان بإعالنه على ي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ثمالك٪ في اجتماع 25إذا لم يتم التوصل إلى النصاب المطلوب بنسبة 

ة أيام على األقل ي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمسمالك، وبإرسال إخطار كتابي إلى جميع اإللكتروني لتداولموقع والموقعه اإللكتروني 

)سواء شخصيا  اعنسبة إجمالي الوحدات الممثلة في االجتمبغض النظر عن  مكتمل النصابمن تاريخ انعقاد االجتماع الثاني الذي يعتبر 

 أو بالوكالة(.

 ي الوحداتمالكحقوق التصويت في اجتماع و الوحدات مالكي تصويت طريقة .ج
 

 حملة الوحدات.حدات تعيين ممثل في اجتماع و مالكيحق لكل  -

 كل مالك وحدات حق تصويت واحد لكل وحدة مملوكة في الصندوق وقت انعقاد االجتماع. -

لمبادئ التنظيمية لالوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل الفنية الحديثة وفقا  يمالكيجوز عقد اجتماعات  -

 .الهيئةالتي تفرضها 

 ي الوحداتمالكحقوق  .14
 وحدات الحق في: مالكلكل 

 

 اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛تأكيد الحصول على  -

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

 مالكي الوحدات؛

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان  الحصول على -

ي تفاصيل في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتلق التاريخية صافي قيمة األصول بياناتفحص صافي قيمة األصول وكافة  -

 ل فيما يتعلق بالوحدات المملوكة لمالك الوحدات.صافي قيمة األصو

أقسام أخرى تتعلق  والتي تعكس األداء المالي وأيالحصول على نسخ محدثة من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات  -

 بالتحديثات السنوية الالزمة؛

 ي الوحدات؛مالكطلب عقد اجتماع ل -

 الوحدات؛تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي  -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

مات أخرى مدير الصندوق وأي معلو طلب ذلك منعند األولية للصندوق والتقارير الموجزة الحصول علی التقارير السنوية  -

 االستثمار؛ صناديقمن الئحة  71علی النحو المبين في المادة 

 تضارب المصالح؛تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع  -

 مدير الصندوق؛ل يقدم بناء على طلبالشكاوى  معالجةعلى نسخة من إجراءات  مجانا   الحصول -

 ؛ي الوحدات عند الطلب مجانامالكمن سجل  مستخرجالحصول على  -
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 عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق؛ إقالة -

و ه)كما  أساسيوم استرداد )إن وجدت( قبل أي تغيير جوهري أو في الصندوق دون فرض أي رسوحدات المالك استرداد  -

 ؛تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة محدد في الئحة صناديق االستثمار( حتى

 كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات؛ اإلشعارات تلقي -

 مدير الصندوق؛ ويقدم لالمراجعة للصندوق بناء علی طلب  السنوية الحصول علی القوائم المالية -

 الموافقة على التغييرات األساسية على النحو المحدد في الئحة صناديق االستثمار. -
 

 ي الوحداتمالكمسؤولية   .15
م في راتهلن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثما

 الصندوق.

 اتخصائص الوحد .16
لوحدات في إصدار عدد غير محدد من ا الئحة صناديق االستثمار،ودون المساس بأحكام دير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، يمكن لم

لحقوق اسيكون لجميع مالكي الوحدات نفس أن الصندوق لديه فئة واحدة فقط.  من نفس الفئة مع مالحظة تكونالصندوق شريطة أن 

دة حصة وتمثل كل وح وحدات في الصندوق(.في حال امتالكهم  صويتالذين لن يكون لهم حقوق ت وتابعيهباستثناء مدير الصندوق )

ي مالكيع على لوحدة المتاحة للتوزصافي قيمة ا متناسبة في الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم

كثر، يعتبر أي أ، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصين أو بموجبهما لم ينص على خالف ذلك  .بالتناسب الوحدات المعنيةالوحدات بين 

من كل أو أي  لعمل نيابة عنهم بناء على تعليمات خطيةصندوق لمدير اللكا مشتركا لهؤالء األشخاص، ويفوضون استثمار في الصندوق م

 منهم.

 الصندوق امحكأشروط و التغييرات في .17
 

بة بموجب الئحة أو إخطارات مطلوبعد الحصول على أي موافقات و/ واألحكامالشروط  هذه أن يعدل المطلقلمدير الصندوق وفقا  لتقديره  .أ

 صناديق االستثمار.
 

 عادي يصدر منقرار  من خاللالوحدات ) يمالكالوحدات على أنه يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة  ومالكيوافق  .ب

ي مالكوافقة مبعد الحصول على الشروط واألحكام من قبل مدير الصندوق. و هذه بتنفيذ أي تغييرات أساسية على يتعلق فيماالصندوق( 

 سيقومو .األحكامولشروط هذه االمقترحة ل األساسيةفيما يتعلق بالتغييرات  الهيئةالحصول على موافقة  جب على مدير الصندوقي، الوحدات

 تداولل ترونياإللك موقعالعلى موقعه اإللكتروني و واإلفصاح عن ذلك بهذه التغيرات األساسية ي الوحداتمالك بإشعارمدير الصندوق 

سارية المفعول  ساسيةوحدات استرداد وحداته قبل أن تصبح هذه التغييرات األ مالك. ويحق لكل ( أيام من سريان التغيير10) خالل وذلك

 رسوم استرداد )إن وجدت(. دون تكبد أي
 

ات والهيئة ي الوحدمالكبإشعار مدير الصندوق  سيقوم الشروط واألحكام، هذه على مهمةاقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات في حال 

اإلفصاح عن ب صندوقال وسيقوم مدير. قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير( يوما 21عن ) في فترة ال تقل يا  كتاب

من سريان أيام  10قبل  أو بالطريقة التي تحددها الهيئة تداولل اإللكتروني موقعالمهمة على موقعه اإللكتروني والتفاصيل التغييرات 

 ت(.دون تكبد أي رسوم استرداد )إن وجدو سريان التغييرفي الصندوق قبل  استرداد وحداته مالك وحداتيحق لكل و. التغيير

الوحدات والهيئة  مالكيبإشعار الصندوق  سيقوم مدير ،لشروط واألحكامهذه ال واجبة اإلشعاراقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات  في حال

ى موقعه اإللكتروني اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار علبمدير الصندوق  وسيقوم. أيام من سريان التغيير( 8) قبل يا  كتاب

 .يوما  من سريان التغيير 21وذلك خالل والموقع اإللكتروني لتداول 

من  71فقا للمادة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق و والواجبة اإلشعاروستدرج تفاصيل جميع التغييرات األساسية والمهمة 

 صناديق االستثمار. الئحة
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 إنهاء الصندوق .18
ر مالكي إشعابمدير الصندوق في حال رغبته في إنهاء الصندوق  سيقومالشروط واألحكام،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

 ( يوم على األقل. 21) بـقبل التاريخ المحدد لإلنهاء كتابيا  لهيئة الوحدات وا

الوضع  صندوق من تصحيحماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير ال 10 متطلب دون الصندوق إلى مافي حال انخفضت قيمة صافي أصول 

ت بذلك إال إذا إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدابمدير الصندوق  سيقومتاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، أشهر من  6خالل 

 ذلك المتطلب. إعفاء من تم الحصول على 

ة الصندوق. تصفيإجراءات مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء ب سيقومومذكرة المعلومات،  الشروط واألحكامذه هبدون اإلخالل 

 المدة المحددة لتصفية الصندوق. مبينا  لموقع اإللكتروني لتداول عن ذلك في موقعه اإللكتروني وا سيقوم باإلعالنو

 الصندوقمدير  .19
 

 ومسؤوليتهمهام مدير الصندوق وواجباته  .أ
 

كام الشروط واألحهذه يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار و .1

 ومذكرة المعلومات.
 

ما في يجب على مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم ب .2

يكون ومالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ذلك واجبات األمانة اتجاه 

رفه أو مدير الصندوق مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تص

 تقصيره المتعمد.
 

هم. لق االستثمار والئحة األشخاص المرخص مدير الصندوق مسؤوال  بشكل أساسي عن االلتزام بالئحة صنادي يكون .3

مدير  ولن يحد أو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق لمسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات

 الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4
 

 إدارة الصندوق   -أ

 اإلدارية للصندوقالخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك  -ب

 طرح وحدات الصندوق  -ج

واضحة املة وك التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها المعلومات الواردة فيها وأنها  -د

 وصحيحة وغير مضللة.

 ا؛في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معهوضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر  -ه

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار؛ و  -و

 .تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب -ز

 

 من الباطنصندوق تعين مدير الحق في  .ب
 

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

ا، لمؤسسة مالية أوصالحياتهيجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن  أكثر، للعمل  ، حسبما يراه مدير الصندوق مناسب ا ومالئم 

رف المخول ع الطكمستشار أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، والذي يشار إليها فيما يلي بعبارة "الطرف المخول"، والدخول في عقد م

 .ي طرف ثالثألتوفير خدمات االستثمار و/ أو خدمات الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء بشكل مباشر أو من خالل 

وال ألي  يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى الطرف المخول والمذكور أعاله

 ن أداء مهامه.ذا اإلفصاح ضروريا لتمكين الطرف المخول مجب النظام، أو إذا كان هإذا كان هذا اإلفصاح مطلوبا  بمو طرف ثالث إال
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  واستبدالهعزل مدير الصندوق األحكام المنظمة ل .ج
 

تراه مناسبا  في حال  تدبير آخرللهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي 

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛ .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .2

 مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة؛ تقديم طلب إلى الهيئة من .3

 ه التنفيذية؛إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالية أو لوائح .4

مدير  ر مسجل لدىوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخ .5

 الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية.  .6

 لى تسهيلعتها في عزل مدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة اإذا مارست الهيئة صالحي

ل. ويجب على مدير ( يوما  األولى من تعيين مدير الصندوق البدي60النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )

ل جميع العقود المرتبطة الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البدي

خص تاستثمارية قرارات صندوق. كما يجب على مدير الصندوق، في حال عزله من قبل الهيئة، التوقف عن اتخاذ أي إجراءات بال

وق االلتزام الصندوق ذي العالقة بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل أو في أي وقت سابق تحدده الهيئة. وكما يجب على مدير الصند

 دوق.الهيئة حقها بعزل مدير الصن قة وغيرها من التعليمات في الحاالت التي تمارس فيهابالمتطلبات التنظيمية ذات العال

 أمين الحفظ  .20
 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ
 

ئحة األشخاص أو ال الث أو أكثر بموجب أحكام الئحة صناديق االستثماردون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمين الحفظ ألي طرف ث -

 .ال بالكامل عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمارالمرخص لهم، يكون أمين الحفظ مسؤو

ه أو تقصيره يكون أمين الحفظ مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرف -

 المتعمد.

كافة التدابير  ي الوحدات، ويكون مسؤوال  عن اتخاذمالكأصول الصندوق بالنيابة عن  يكون أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ وحماية -

 اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن .ب
 

وق أو مدير من غير مدير الصنديجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل كأمين حفظ للصندوق من الباطن 

 الصندوق من الباطن أو أي من تابعيهم.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ج
 

ر تراه مناسبا  في حال للهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخ

 :اآلتيةوقوع أي من الحاالت 

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛ .1

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛ .3

 ه التنفيذية؛ أوإذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالية أو لوائح .4

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .5
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ات الهيئة، كما ندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليمتها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصاإذا مارست الهيئة صالحي

سؤوليات إلى يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للم

زول أن ينقل، حيثما ن الحفظ المع( يوما  األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمي60أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ )

 وق.كان ذلك ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصند

كي ويجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مال

أمين حفظ بديل  بذلك فورا . ويجب على مدير الصندوق تعيين كتابيا   مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحداتالوحدات، وعلى 

صندوق لتسهيل من تسلم أمين الحفظ إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير ال ا  يوم 30خالل 

الموقع اإللكتروني وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح فورا  في موقعه اإللكتروني و أمين الحفظ البديل. للمسؤوليات إلىالسلس  النقل

 لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

 المحاسب القانوني .21
 القانوني للصندوق حاسباسم الم .أ

 برايس ووتر هاوس كوبرز

  21الدور  –برج المملكة 

 11482، الرياض 8282ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0400 211 11 966 + 
 

 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب
 

وائم المالية الصندوق، مسؤوال  عن مراجعة القإدارة  ، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلسييكون المحاسب القانون

هذه ، ديق االستثمارصنااألولية والسنوية للصندوق وفقا  للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الئحة 

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.

 

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني  .ج
 

 ..أدناه رةالمذكو الحاالت في الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد القانوني المحاسب استبدال الصندوق لمدير يحق -

 .القانوني المحاسب واستبدال تعيين عند الصندوق مجلس موافقة على الحصول يجب -

 تعيينه سبق الذي القانوني المراجع باستبدال الصندوق مدير توجيه أو القانوني، المحاسب تعيين رفض الصندوق مجلس على يجب -

 :التالية الحاالت في للصندوق

 

 ؛للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامهفيما يخص السلوك المهني  مهمةوجود ادعاءات قائمة و (1

 ؛إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقال   (2

؛ عة بشكل ُمرض  لتأدية مهام المراجالمؤهالت والخبرات الكافية يملك إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال  (3

 أو

 .حضالمحاسب القانوني وفقا  لتقديرها المبتغيير مدير الصندوق  من الهيئةطلبت إذا  (4

 أصول الصندوق .22
 بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.  محفوظة أصول الصندوق .أ

 عمالئه اآلخرين. وعن أصوله أصول الصندوق عن أصوليفصل يجب على أمين الحفظ أن  .ب

دير تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق )أو م .ج

الصندوق  صندوق من الباطن( أو أمين الحفظ )أو أمين الحفظ من الباطن( أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول

 ا  بهاسموحم المطالبات( إذا كانت 2؛ أو )وذلك في حدود ملكيته وحدات مالك( كان هذا الشخص 1أو مطالبة فيها إال إذا )

 الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات. هذه عنها فيومفصح الئحة صناديق االستثمار بموجب 
 

http://www.pwc.com/
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 إقرار مالك الوحدات  .23
الخاصة بالصندوق، وأوافق/ نوافق أقر/ نقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية 

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

 

 وموافقة المستثمر إقرار 
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 ...............................................................................................  توقيع المستثمر: 

 ............................................................................................... التاريخ:
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 ...............................................................................................                   الفاكس:                       
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 صندوق العطاء لألسهم الخليجية 

 مفتـوح( ستثماري عاما )صندوق

 

 مذكرة معلومات

األسواق في في أسهم الشركات المدرجة  أساسا   ستثماري عام مفتوح يستثمراهو صندوق  العطاء لألسهم الخليجيةصندوق صندوق  .أ

 . الضوابط الشرعيةوالمتوافقة مع  الخليجيةالمالية 
 

وفق ا  (06046-37)، وهي شركة سعودية مرخصة بموجب الترخيص رقم (SNB األهلي المالية )كابيتالشركة مدير الصندوق هو  .ب

  لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن الهيئة.
 

  (37-05008رقم )بي سي العربية السعودية وهي شركة مرخصة من قبل الهيئة بموجب الترخيص  أمين الحفظ هو شركة اتش اس .ج
 

 .م02/09/2021وتم تحديثها بتاريخ م 1/4/2018بتاريخ صدرت مذكرة معلومات  .د

 

 الئحة صناديق االستثمار. ومحتوياتها ألحكام مذكرة المعلوماتتخضع  .ه
 

وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة  المعلوماتمذكرة محتويات قراءة بالمستثمرين  ننصح .و

 مستشار مهني.
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 معلومات هامة

دارة وأعضاء مجلس إروجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها، ويتحمل مدير الصندوق  .أ

يؤكد أعضاء كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر و الصندوق مجتمعين ومنفردين

لى أن عبصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون  مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق

 غير مضللة.المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات 
 

ويات مذكرة مسؤولية عن محت أيهيئة السوق المالية ال تتحمل ووعرض وحداته. الصندوق  على تأسيس السوق المالية وافقت هيئة .ب

تنتج ي خسارة أ ، ومنكانت مهماأي مسؤولية  منصراحة وتخلي نفسها  ،دقتها أو اكتمالهاوال تعطي أي تأكيدا يتعلق ب، المعلومات

 وى االستثماربشأن جدأي توصية  السوق المالية هيئة وال تعطي .ت أو عن االعتماد على أي جزء منهاعما ورد في مذكرة المعلوما

واردة في ال المعلومات باالستثمار فيه أو تأكيد صحة هاتالصندوق توصيمن عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس صندوق الفي 

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
 

 الشرعية.للجنة اقبل المجازة من  الضوابط الشرعيةعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع صندوق العطاء لألسهم الخليجية تم اعتماد  .ج
 

 المستثمر.االتفاقية الكاملة بين مدير الصندوق و هاتملحقوجميع  الصندوق أحكامإلى جانب شروط و، ل مذكرة المعلوماتتشك   .د
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 هام

 

محل تفاقية هذه االتحل و بتقديم خدماته للمستثمرين. اي يقوم مدير الصندوق بموجبهتالة القالعوتحكم  نظاما  تكون هذه االتفاقية ملزمة  -

 بين مدير الصندوق والمستثمر فيما يتعلق بهذا الصندوق. توقيعها وأحكام سبقأية شروط 
 

حمل مدير الصندوق يت وال الهيئةصادرة عن  لوائح اللتزام بأييجوز لمدير الصندوق أن يتخذ أو يلغي أي إجراء يراه مناسبا لضمان ا -

 تجاه المستثمر أو أي طرف ثالث.في هذا الخصوص امسؤولية  أي
 

بل اتخاذ أي قرار ق رة المهنية المناسبة عند الحاجةوالبحث عن المشو قراءة هذه الوثيقة بعنايةن المحتملين ينبغي على المستثمري -

وق. كما يجب وحدات في الصندستثمار في لالرأي مدير الصندوق كتوصية ب يعتدوا، ويجب أال الصندوقاستثماري فيما يتعلق بهذا 

 ع.عليهم أن يفهموا أن مستوى مخاطر الصندوق مرتف
 

في جميع و الذي قام به. على بذل الجهود التجارية لضمان قيام أي طرف ثالث بتصحيح اإلجراءتقتصر مسؤولية مدير الصندوق  -

أ أو تقصير إما بسبب أي خط تبعيمسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو  األحوال، لن يتحمل مدير الصندوق أي

الصندوق  مدير ويتخذأي طرف ثالث،  يتسبب بهافالس أو إعسار أو أي إخفاقات مالية أخرى قد أو إهمال متعمد أو تصفية أو إ

 اإلجراءات الالزمة السترداد أي خسائر.
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 تعريفات
 تنطبق التعريفات التالية على الشروط واألحكام هذه ومذكرة المعلومات:

الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه  الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك تابع

 مسيطرا  عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 شركة برايس واترهاوس كوبرز. المحاسب القانوني

الئحة األشخاص المرخص 

 لهم

وتاريخ  2005-83-1الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قرار رقم 

وتاريخ  2017-85-3م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 28/6/2005هـ الموافق 21/5/1426

 م.18/9/2017هـ الموافق 27/12/1438

( وتاريخ 30م )م/التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رق هيئة السوق المالية الهيئة

. هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراءهـ.  وهي 2/6/1424

مات الالزمة وتتولى الهيئة اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعلي

 .لتطبيق أحكام نظام السوق المالية

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 البنوك السعودية مفتوحة للعمل.  تكون فيهاليوم الذي  يوم عمل

هـ 2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام السوق المالية

 ولوائحه التنفيذية.

منفردا  أو مجتمعا  مع القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر،  السيطرة

% أو أكثر من حقوق التصويت في  30قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 

 شركة. )ب( حق تعيين

 ." وفقا  لذلكالمسيطر% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة " 30

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية. الحفظأمين 

يعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في يومي االثنين واألربعاء من كل  أيام التعامل 

 أسبوع.

 العطاء لألسهم الخليجية.صنـدوق  الصندوق

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساسي

  في أهداف الصندوق أو طبيعته؛التغيير المهم 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ 

  أو للصندوق؛االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير  

 .أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغها لمدير الصندوق 

 .األهلي الماليةشركة  مدير الصندوق

 بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.فيما يتعلق  مجموعة

عضو مجلس إدارة 

 صندوق مستقل 

عضــو مجلس إدارة صــندوق مســتقل يتمتــع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية، على سبيل المثال 

  :ال الحصر

 أن يكون موظفا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ .د

الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من 

 الباطن أو أمين الحفظ.

 أن يكون من كبار التنفيذيين، خالل العامين الماضيين، لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له. .ه

و مع أي من كبار أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أ .و

 التنفيذين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

 أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خالل العامين الماضيين.

 .الضوابط الشرعيةمع  ةالمتوافقلألسهم الخليجية  S&Pمؤشر  المؤشر
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ر مدروس فيما المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قراتعني مذكرة معلومات الصندوق  مذكرة المعلومات

حة صناديق ( من الئ2يتعلق باالستثمار المطروح عليهم، وتتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم )

 االستثمار.

 /03/12وتاريخ 2006 -219 -1الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  الئحة صناديق االستثمار

ه  1437/  8/  16وتاريخ  2016-61-1م المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2006 /24/12ه الموافق 1427

 م.2016/  5/  23الموافق 

 كل مستثمر أو مالك وحدات في الصندوق. المستثمر أو مالك الوحدات

 إصدارها.الشخص الذي يصدر أوراقا  مالية  أو يعتزم  المصدر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 المماثلة. الودائع واألوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات أدوات سوق النقد

 ق.إجمالي قيمة  صافي أصول الصندوق مخصوما  منها الخصوم بما في ذلك رسوم ومصاريف الصندو صافي قيمة األصول

عضو مجلس إدارة 

 صندوق غير مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء المستقلين.

 لظروف العادية لألسواق المالية واإلاقتصادات كما يحددها مدير الصندوق.ا ظروف السوق العادية

 أي تغيير غير التغيير األساسي أو التغيير المهم. تغييرات واجبة اإلشعار

 ر.والزوجة واألطفال القص  الزوج  أو أقرباء قريب

 سعودي. لاير الريال

 .للبنك األهلي السعودياللجنة الشرعية  اللجنة الشرعية 

قد يستثمر فيها  ، والتي تستخدم لتحديد االستثمارات التياللجنة الشرعية األحكام الشرعية التي أقرتها  الضوابط الشرعية

 من مذكرة المعلومات. )د( 11الصندوق ، كما هو موضح في القسم 

 غير التغيير األساسي من شأنه أن: أي تغيير التغيير المهم

 يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق؛ 

 ء يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضا

 ألي منهما؛مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع 

 ،يقدم نوعا  جديدا  من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق 

 يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدَّد من أصول الصندوق؛ أو 

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

 شركة السوق المالية السعودية. تداول أو السوق المالية

 .شروط وأحكام الصندوق المتمثلة بهذه الوثيقة والموقعة بين مدير الصندوق ومالك الوحدات الشروط واألحكام

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

ألربعاء من كل الصندوق وذلك في يومي االثنين وااأليام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير  أيام التقويم

 أسبوع.

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

عربية السعودية، يقصد بها الدول األعضاء لمجلس التعاون الخليجي والتي تتألف من الدول التالية: المملكة ال

 .لة قطرإلمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودواودولة 

  .يُقصد بها األسواق المالية في أحد أو عدد من دول مجلس التعاون الخليجي األسواق المالية الخليجية 

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

نظام ضريبة القيمة 

 المضافة 

ـ الموافق ه2/11/1438بتاريخ  113نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م والئحته التنفيذية. 25/07/2017
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 صندوق االستثمار .1
 اسم الصندوق .أ

 صندوق العطاء لألسهم الخليجية

 اريخ إصدار شروط وأحكام الصندوقت .ب

  م02/09/2021بتاريخ تحديثها م وتم 25/8/2015 

 

 وحداتهالصندوق وطرح  تأسيس موافقة الهيئة علىتاريخ  .ج

 م11/10/2015و م 28/05/2015

 

 استحقاق الصندوقوتاريخ  الصندوقمدة  .د

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. عاماستثماري  الصندوق هو صندوق

 عملة الصندوق .ه

ن قبل مدير ، يتم تحويلها إلى الريال السعودي موفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى سعوديالعملة الصندوق هي الريال 

مدير  الممن تاريخ استنافذا  مدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات والمتوفر لسعر الصرف السائد في السوق  على بناءا   الصندوق

 مل المستثمر مصاريف تحويل العملة.يتحوبالريال السعودي.  الشراء لمبلغ الصندوق

 سياسات االستثمار وممارساته .2
 

 األهداف االستثمارية للصندوق .أ

 

أسهم الشركات ي فالمدى الطويل من خالل االستثمار على  وتوليد الدخل إلى تنمية رأس المالهو صندوق عام مفتوح يهدف الصندوق 

 . الضوابط الشرعيةمع  المتوافقةالخليجية المالية األسواق المدرجة في 

 األولوية حقوق اتاالضافية وطروح والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

 .األخرى العامة الطروحات من وغيرها

  فيها بشكل أساسيصندوق المر ستثيوف التي س األوراق الماليةأنواع  .ب
 

 ذاتفيها % على األقل 90يستثمر الصندوق يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة باألسواق المالية الخليجية بحيث 

بنسبة  ويمكن للصندوق االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الثانوية )نمو( .الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  النقدية العوائد

 .% من صافي أصول الصندوق2,5ويعد الصندوق بتوزيعات نقدية نصف سنوية قدرها  % كحد أقصة من صافي أصول الصندوق.10

 

حقوق  وحاتاالضافية وطروالطروحات  الطروحات األولية العامة في األوراق المالية أعاله تتضمنعلما بأن االستثمارات 

 .األولوية وغيرها من الطروحات العامة األخرى

 

 جغرافية معينة بلد معين أو منطقةأي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في  .ج
 

الصندوق  , وال يحق لمدير(SPSHG) الضوابط الشرعيةلألسهم الخليجية المتوافقة مع  S&Pيستثمر الصندوق بشكل رئيسي في مؤشر  

لمتوافقة ا% من أصول الصندوق خارج المؤشر االسترشادي، علما بأن الصندوق لن يستثمر في األسهم الغير 10إستثمار ما يزيد عن 

 .الضوابط الشرعيةمع 

أصول  من %90يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة باألسواق المالية الخليجية بحيث  عادة ر الصندوقيستثم

بنسبة  )نمو(موازية ال، باإلضافة إلى االستثمار في السوق الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  النقدية العوائد ذات فيهاعلى األقل الصندوق 

لمتوافقة ا. وتشمل استثمارات الصندوق باإلضافة لما سبق االستثمار في صناديق االستثمار أصول الصندوق% كحد أقصى من صافي 10

الستثمار فيها لوالمرخص لها من قبل هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا  عاما  على ان أن يكون الحد األعلى  الضوابط الشرعيةمع 

ي من % من أصوله في أ10)مع األخذ باالعتبار أن الصندوق لن يستثمر أكثر من  % من صافي أصول الصندوق50من قبل الصندوق 

ن صافي  قصىأ% كحد 10بنسبة  كم يمكن للصندوق االستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة. هذه الصناديق االستثمارية(

 أصول الصندوق. 
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 األعلى واألدنى المخصص لكل منها:يوضح الجدول أدناه أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق والحد و

 نوع الورقة المالية
الحد األدنى ألصول الصندوق 

 العاديةفي ظروف السوق 

الحد األعلى ألصول الصندوق في 

 العاديةظروف السوق 

 المالية األسواقأسهم الشركات المدرجة في 

  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  الخليجية
90% 100% 

 %10 - أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية )نمو( 

 الضوابط الشرعيةصناديق االستثمار المتوافقة مع 

 المالية السوق هيئة قبل من لها والمرخص

 )مع األخذ باالعتبار أن. عاما   طرحا   والمطروحة

% من أصوله 10من الصندوق لن يستثمر أكثر 

 في أي من هذه الصناديق االستثمارية(.

- 50% 

 الضوابط الشرعيةصناديق السيولة المتوافقة مع 

)والتي تستثمر في الصكوك والمنتجات المركبة 

 المقومة بالريال السعودي او الدوالر األمريكي(

- 20% 

 %10 - المتداولة العقارية االستثمار صناديق

 %10 - أو أدوات النقد النقد 

 

لمشار إليه الن يتبع الصندوق أي استراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات بل سيحافظ على أعلى درجات من المرونة علی النحو 

 . في أهداف االستثمار وسياساته

 األولوية حقوق االضافية وطروحات والطروحات العامة األولية الطروحات تتضمن أعاله المالية األوراق في االستثمارات بأن علما

 .األخرى العامة الطروحات من وغيرها
 

 ي ويبيع الصندوق فيها استثماراتهأسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتر .د
 

 .األسواق المالية الخليجية تنحصر استثمارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة في
 

 االستثمار ته االستثمارية لصندوقاتخاذ قرارا واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرضأنواع المعامالت واألساليب  .ه
 

ديها القدرة على النمو يتم اختيار االستثمار في األسهم المعينة بناء  على التحليل األساسي بحيث يتم التركيز على تحديد الشركات التي ل

ي من خالل تقييم عدد و/أو الحفاظ على التوزيعات النقدية. وسيشمل التحليل األساسي على دراسة معمقة للقوائم المالية واالستقرار المال

ة توزيع األرباح المقاييس والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر المقاييس التالية: هامش الربحية والنمو، ومكرر الربحية، ونسب من

يقوم مدير ي أرباحها.  كما النقدية، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية، والتدفقات النقدية الحرة بهدف اختيار الشركات المتوقع أن تحافظ أو تنم

إضافية.  .، للحصول على معلوماتمتى ما تطلب القرار االستثماري معلومات إضافية عن الشركة دوق بزيارة الشركات المؤهلةالصن

ندوق بمراجعة جميع ، يقوم مدير الصالصناديق االستثمارية المتوافقة مع المعاير االسالميةوفيما يتعلق بتقييم استثمارات الصندوق في 

من أجل  المعنية االستثمار ديق االستثمار المستهدفة، لتقييم قيمة األصول األساسية واألداء المالي لصناديق االستثمارالوثائق المتعلقة بصنا

ن لمدير الصندوق ، يمكباإلضافةحول ما إذا كان سيتم االستثمار أو مواصلة االستثمار في صناديق االستثمار.  مدروسالتوصل إلى تقييم 

ة وغيرها من الحصر( النمو االقتصادي والسياسات الحكومي دونى في تقييمه بما في ذلك )على سبيل المثال االعتماد على عوامل أخر

 المعلومات المتاحة للعموم ومعلومات أخرى.

 

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق .و
 

الضوابط ع مأو الغير متوافقة  دول مجلس التعاون الخليجير في أي من األوراق المالية المدرجة خارج ال يمكن للصندوق االستثما

 ، كما ال يمكن للصندوق االستثمار في عقود المشتقات. حتى وإن كانت مدرجة في األسواق المالية الخليجية الشرعية
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 االستثمار فيها خرى التي يمكن للصندوقأي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق المالية أو األصول األ .ز
 

تي يمكن للصندوق والشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، القيود على أنواع األوراق المالية ال الئحة صناديق االستثمارتوضح كال  من 

 االستثمار فيها. 
 

 آخرون يديرها ذلك المدير أو مديرو صناديقاستثمار  د الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديقالح .ح
 

ة أصول % من صافي قيم50عن ال تزيد نسبة ب الضوابط الشرعيةصناديق استثمار متوافقة مع الصندوق االستثمار في  يجوز لمدير

 يجوز لمديرما ك االستثمارية(.% من أصوله في أي من هذه الصناديق 10)مع األخذ باالعتبار أن الصندوق لن يستثمر أكثر من  الصندوق

 % من أصول الصندوق. 20بنسبة ال تتجاوز  الضوابط الشرعيةالصندوق االستثمار في صناديق السيولة المتوافقة مع 
 

تعلق صالحيات االقتراض، وبيان سياسته فيما ي صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة .ط

 صندوقبرهن أصول ال
 

ول الصندوق، ٪ من صافي قيمة أص10 التمويل، على أال يتجاوز أي مبلغ الضوابط الشرعية تمويال متوافقا مع يطلبلصندوق أن ليجوز 

ولن يقوم مدير  ترداد.تغطية االسلأو أي من الشركات التابعة له  الصندوق مديروأال تزيد مدة هذا التمويل عن سنة، باستثناء االقتراض من 

 الصندوق برهن أصول الصندوق في مقابل المبلغ الُمقترض.
 

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير .ي
 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق مع أي طرف نظير.25 ما يزيد عنب صفقةمدير الصندوق في أي لن يستثمر
 

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق .ك
 

اطر في ضمن معالجة هذه المختي تؤثر على استثمارات الصندوق وتيوجد لدى مدير الصندوق سياسات وإجراءات لتحديد المخاطر ال

مخاطر بحذر مع البتوزيع أقرب وقت ممكن، بما في ذلك إجراء تقييم للمخاطر مرة واحدة على األقل في السنة. کما يقوم مدير الصندوق 

لصندوق ما في ايبذل مدير ات االستثمارية للصندوق، واألحکام والشروط، ومذکرة المعلومات. عالوة على ذلك، االعتبار السياسباألخذ 

من قيام مدير  التأكدفي  دورهمجلس إدارة الصندوق  ويتولى .وسعه للتأكد من توافر السيولة الكافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع

مذكرة وأحكام الصندوق وشروط وألحكام الئحة صناديق االستثمار  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا   الصندوق بمسؤولياته بما

 . المعلومات
 

 االسترشادي واألسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر االسترشادي المؤشر االسترشادي، الجهة المزودة للمؤشر .ل
 

 الحصول ويمكن (.االمريكي بالدوالر السعري، العائد) الضوابط الشرعية مع المتوافقة الخليجية لألسهم S&P مؤشر هو االسترشادي المؤشر

 لموقعا خالل من لحسابه المتبعة“  S&P Shariah Indices Methodology"  ومنهجية وأسس المؤشر هذا عن المعلومات من المزيد على

 على شربمؤ الوحدات مالكي تزويد هو المؤشر هذا من والغرض. S&P Dow Jones وهي االسترشادي للمؤشر المزودة لـلجهة اإللكتروني

 .االسترشادي بالمؤشر مقارنة الصندوق أداء
 

 االستثمار في عقود المشتقات .م
 

 في عقود المشتقات. الصندوقلن يستثمر 
 

 االستثمار ىهيئة بشأن أي قيود أو حدود علالأي إعفاءات توافق عليها  .ن
 

على الصندوق  إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على االستثمار والتي من شأنها أن تنطبق لم يحصل الصندوق على أي

  .وفقاَ لالئحة صناديق االستثمار

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق .3
 

بقبول المخاطر  دادذاته يكون على استعيعتبر الصندوق مناسب ا للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال وتحقيق الدخل وفي الوقت  .أ

الية في السوق ععرضة لتقلبات ومع ذلك، فإن الصندوق  .العالية المرتبطة بأسواق األسهم التي تحقق عوائد محتملة على المدى الطويل

ي من األصول أد كل أو ، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد ال يتمكن مالك الوحدات من استردا)بسبب تركيبة محفظته(

 الرئيسية المستثمرة عند االسترداد. 
 

 األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراَ على أداء الصندوق في المستقبل. .ب
 

 بق.الساال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء  .ج
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 االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعاُ لدى أي بنك. .د
 

ي الصندوق . وعالوة على ذلك، فإن استثمارات المستثمر فالصندوقالمستثمرون معرضون لمخاطر خسارة األموال عند اإلستثمار في   .ه

دير الصندوق ممذكورة أدناه. وال يتحمل ال تشكل التزامات مضمونة لمدير الصندوق أو أي شركة تابعة بل تخضع لمخاطر االستثمار ال

لتقصير المتعمد اأي مسؤولية عن أي مطالبة أو مطالبات أو عن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة فعلية قد يتحملها المستثمر، إال في حالة 

 .أو اإلهمال الجسيم لمدير الصندوق، وبجميع األحوال يخضع ذلك للمخاطر المنصوص عليها في مذكرة المعلومات
 

 تشمل المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .و
 

 مخاطر سياسية
 

د يكون لها تأثير سلبي على قد تؤثر الشكوك الناتجة عن التغيرات السياسية العالمية واإلقليمية والمحلية تأثيراُ سلبيا على أسواق األسهم وق

 .وسعر الوحدة أداء الصندوق وصافي قيمة األصول
 

 الطبيعيةمخاطر الكوارث 
 

على أداء الصندوق  تتأثر األسواق المالية وقطاعات االستثمار بالكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى انخفاض األسعار مما قد يؤثر سلبا

 .وسعر الوحدة وبالتالي قد يؤثر سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق
 

 مخاطر تقلبات أسعار الوحدة

 

ى أداء الصندوق سلبا عل يؤثر هذاصيرة ومتوسطة األجل والتي قد تنتج تقلبات في سعر الوحدة. وقد تخضع أسعار األسهم عادة لتقلبات ق

 .وسعر الوحدة وبالتالي قد يؤثر سلبا على صافي قيمة األصول للصندوق
 

 مخاطر تضارب المصالح
 

ؤثر سلب ا ترات مدير الصندوق والتي قد إذا كانت هناك مصالح متضاربة مع مدير الصندوق قد يؤثر ذلك على موضوعية واستقالل قرا

ا سلبي ا على صافي قيمة أصول الصندوق  .وسعر الوحدة على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير 
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
 

التنفيذيين  يعتمد مدير الصندوق على فريقه المتخصص من أجل إدارة الصندوق، وبالتالي قد يتأثر الصندوق سلب ا بفقدان الموظفين

وقد يؤثر كفاءة واللديهم المستوى المطلوب من الخبرة  بدالءوالموظفين ذي العالقة. وفي هذه الظروف، قد يكون من الصعب العثور على 

 وسعر الوحدة اء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوقذلك سلبا  على أد

 
 

 مخاطر لها عالقة بالمصدر
 

خدمات. وقد تشمل تنشأ المخاطر من التعرض للتغيرات في الظروف المالية للمصدر بسبب التغيرات في اإلدارة أو الطلب أو المنتجات وال

لى تخفيض قيمة إت التي يخضع فيها المصدر إلجراءات قانونية بسبب المخالفات التي يرتكبها والتي قد تؤدي هذه المخاطر أيضا الحاال

 .وحدةوسعر ال أسهمه وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق
 

 التعرض للتغييرات في التشريعات
 

فة ذات الصلة باألسواق في أسواق األوراق المالية، هناك مخاطر تتعلق بالتغييرات في التشريعات التي تسنها السلطات المختل عند االستثمار

لبي على صافي قيمة سوقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر  .المالية، مما قد يؤدي إلى تقلب حاد في األسعار

 .وسعر الوحدة قاألصول في الصندو
 

 مخاطر استراتيجية االستثمار
 

م تحقيق هذه ال يقدم مدير الصندوق أي تعهدات أو يقدم أي ضمان بأن استراتيجيات الصندوق االستثمارية ستحقق أغراضه. كما أن عد

 .ر الوحدةوسع ل الصندوقاألهداف قد يؤثر سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة أصو
 

 االستثمار األخرىمخاطر االستثمار في صناديق 
 

وسطة األجل، تخضع لتقلبات قصيرة ومتوالتي قد هناك مخاطر قد تؤثر على صناديق االستثمار األخرى التي قد يستثمر فيها الصندوق 

ة األصول في وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيموتقلبات في سعر الوحدة. وعليه، قد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق 

 .وسعر الوحدة الصندوق
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 مخاطر االستثمار في طروحات حقوق األولوية
 

حقوق التي له قد ينتج عن االستثمار في طروحات الحقوق األولوية مخاطر بسبب فشل مدير المحفظة في ممارسة حقه بشراء أو تداول ال

نتج عن قد ي كماتخفيض قيمة الوحدات والذي قد يكون له تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق. حق فيها مما قد ينتج عنه 

ق النسبة قوق األولوية خسائر كبيرة للصندوق في حال تجاوزت نسبة التذبذب المسموحة في تداول الحقواالستثمارات في طروحات ح

في قيمة األصول في وبالتالي قد يكون لذلك أثر سلبي على صا في األسواق المالية الخليجية )إن وجدت(معتمدة ألسعار األسهم المدرجة ال

 .وسعر الوحدة الصندوق
 

 في سوق األسهمتقلب محتمل  مخاطر
 

ن في بعض إن أسواق األسهم، بشكل عام، تتشكل بحسب مفهوم المستثمرين للظروف االقتصادية والتجارية العامة التي يمكن أن تكو

ي صافي قيمة فوقد يؤدي هذا إلى انخفاض ملحوظ  األحيان عرضة للشكوك القوية مما يؤدي إلى ارتفاع األسواق وانخفاضها بشكل كبير.

صندوق وبالتالي للصندوق، باإلضافة إلى خطر تعليق التداول في شركة يستثمر فيها الصندوق. وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الاألصول 

 .وسعر الوحدة قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق
 

  األخرى العامة الطروحات من وغيرها والطروحات االضافية العامة األولية الطروحات في االستثمار مخاطر
 

وغيرها  يةوالطروحات االضافيعتمد مدير الصندوق بشكل كبير على المعلومات الواردة في نشرات إصدار الطروحات األولية العامة 

 ة أو تحذفبيانات غير صحيح یمن الطروحات العامة األخرى عند اتخاذ القرارات االستثمارية. ولكن، قد تحتوي هذه المستندات عل

تالي قد يكون له الصندوق. وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وبال يرقرار االستثمار الذي يديره مد یمعلومات جوهرية قد تؤثر عل

العامة  قد يشترك الصندوق في طروحات إضافية وغيرها من الطروحات أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الوحدة.

 حدة.له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الو أن يكونسعر السوق والذي من الممكن  األخرى بسعر أعلى من
 

 مخاطر التوقعات المالية المستقبلية 
 

عتمد مدير ي ،األخرى العامة الطروحات من وغيرها األولوية حقوق االضافية وطروحات والطروحات العامة األولية سياق الطروحات في

ولكن هذه   .يهالصندوق على توقعات النتائج المالية فيما يتعلق بالمصدر ذي الصلة من أجل تحديد سعر السهم الذي يجب أن يستثمر ف

صافي ن له أثر سلبي على وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكو .التوقعات قابلة للتغيير مما قد يؤدي إلى تغير سعر السهم

 .وسعر الوحدة قيمة األصول في الصندوق

 المخاطر االقتصادية
 

لمال خالل فترات الركود تتراجع أسواق ا قد عليه،وأسواق رأس المال بالعوامل االقتصادية العالمية والعوامل االقتصادية اإلقليمية.  تتأثر

ن الخليجي وباألخص، يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاو. قأو التراجع االقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الصندو

ق الحكومي، وبالتالي وقد يكون لذلك تأثير على اإلنفا. بشكل كبير على أسعار النفط وإيراداته، وبالتالي فهو عرضة لتقلبات أسعار النفط

بي على صافي قيمة وبالتالي قد يكون له أثر سليمكن أن يؤثر على االقتصاد المحلي واإلقليمي، الذي قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق 

 .وسعر الوحدة األصول في الصندوق
 

 المخاطر النظامية
 

و المحلية. وقد يؤثر يتعلق هذا الخطر باحتمال تكبد خسائر ناجمة عن انهيار نظام مالي يؤدي إلى آثار سلبية على االقتصادات العالمية أ

 .وسعر الوحدة قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوقذلك سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي 

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

ندوق وبالتالي قد يكون قد تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة على أسعار العمالت وأسواق األسهم بشكل عام وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الص

 .وسعر الوحدة الصندوقله أثر سلبي على صافي قيمة األصول في 
 

 مخاطر الحفظ
 

تيجة لبعض األعمال نالباطن من تتعلق هذه المخاطر بالخسارة المتكبدة على األوراق المالية المحتفظ بها لدى أمين الحفظ أو أمين الحفظ 

فاية حفظ السجالت( كدارة أو عدم سوء اإلأو االحتيال،  أو إساءة استخدام األصول،أو التي ارتكبها أو قصور أمين الحفظ )مثل: اإلهمال، 

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

 مخاطر السيـولة

يرها مما يعني أنه ال المقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع االصل وتحويله إلى نقد، حيث أن بعض األسهم قد تصبح أقل سيولة من غ

بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو  قد يصعب تسييلها إلى نقديمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض االسهم 
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يمة األصول عدم وجود مشترين مهتمين في أسهم معينة، وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي ق

 .وسعر الوحدة في الصندوق
 

 مخاطر التركيز
 

أو  الية الخليجيةاألسواق المفي المدرجة ؤثر على القطاع بأكمله والشركات تقد  حادثة أو حوادث معينةيتعلق هذا الخطر باحتمال وقوع 

الذي من و بشكل مركز على قطاع معين يكون الصندوق قد استثمرفي بعض الحاالت أن  كما يمكن .التي يستثمر فيه الصندوقالقطاع 

 .ةوسعر الوحد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوقشأنه أن 

 مخاطر االئتمان
 

لمعامالت غير المقابل لهذه ا، وهناك احتمال أن يكون المقترض أو الطرف في صفقات تمويل قد يستثمر مدير الصندوق مع أطراف بنكية

مة صافي قيمة أصول قادر على سداد أو تسوية التزاماته في الوقت المناسب أو حتى قد ال يدفع كليا مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قي

 .سعر الوحدةو الصندوق، وقد يؤثر سلبا  ذلك على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق
 

 التعامل مع أطراف ثالثةمخاطر 
 

ك سلبا  وقد يؤثر ذل قد يدخل الصندوق في معامالت مع أطراف ثالثة قد ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذه المعامالت،

 .وسعر الوحدة على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق

 

 مخاطر العملة 

 

اطر العمالت. من الممكن أن يتداول الصندوق في أوراق مالية قد ال تكون مقومة بالعملة األساسية للصندوق وبالتالي سوف يخضع لمخ

الي قد يكون له تتؤدي التقلبات في سعر الصرف إلى ارتفاعات أو انخفاضات في سعر الوحدة وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وبال

 أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق وسعر الوحدة.
 

 

 مخاطر التشغيل
 

واألنظمة أو أحداث  يتم تعريف المخاطر التشغيلية على أنها المخاطر الناتجة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات المتعلقة بالعنصر البشري

لعمالء. ففي حال تحقق ة تعطل محتمل في االعمال المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات لخارجية بما فيها المخاطر القانونية، وتنشأ نتيج

 .وسعر الوحدة ذلك قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوق
 

 مخاطر ضريبة القيمة المضافة
 

صول أينتج عن ذلك انخفاض في قيمة مما قد يخضع االستثمار في الصندوق لمخاطر ضريبية والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق 

على جب يتو ،بشكل سلبي على سعر الوحدة وأداء الصندوق وصافي قيمة أصوله. وعليه والذي قد يؤثر الصندوق وعوائد استثماراته

 دات في الصندوقفيما يخص الضرائب التي تنطبق على شراء أو بيع الوح االستشارة المهنية الالزمة الحصول علىالمستثمرين المحتملين 

 .وسعر الوحدة
 

 مخاطر التقنية
 

 ةأو كلي ةجزئيعطال ألوالتي قد تتعرض  على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات لديه يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق

شكل سلبي على بعمليات مدير الصندوق والتأثير  ، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تأخير في بعضو سيطرة الصندوقخارجة عن إرادة أ

 .وسعر الوحدة األداء الكلي للصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق

 

 المخاطر المرتبط بانخفاض أصول الصندوق بسبب توزيح األرباح

 

لصندوق سيقوم ا النقدية فإنفي حال كانت عوائد الصندوق وأرباحه المحصلة من أسهم الشركات التي يملكها الصندوق أقل من التوزيعات 

الصندوق قد تؤثر  الستيفاء التزامه اتجاه مالكي الوحدات بتوزيع أرباح سنوية عليهم. وعليه، فإن عملية بيع أصولببيع جزء من أصوله 

  مما قد يؤدي إلى انخفاض رأس مال المستثمر.  سيولة المتاحة للصندوقسلبا  على ال

 

 مخاطر إنهاء الصندوق بسبب عدم القدرة على توزيع األرباح   

الى انخفاض  تؤديالمخاطر هنا باتخاذ مجلس اإلدارة قرارا يقتضي بتصفية الصندوق وإقفاله في حالة حدوث ظروف قاهرة  تتمثل

 . وسعر الوحدة صول الصندوقأانخفاض صافي  نتيجةانعدامها  التوزيعات او
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 معلومات عامة  .4
 

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق .أ
 

ئد استثمار على الصندوق مالئم للمستثمر الراغب بتحقيق نمو في رأس المال وهو على استعداد لقبول مخاطر عالية مقابل عوا

 المدى الطويل.
 

 تفاصيل التوزيعات التي ال يُطالب بها ومعلومات حول طريقة الدفع )حيثما ينطبق(سياسة توزيع األرباح،  .ب
 

في  وتاريخ االستحقاق هو آخر يوم تقويم% من صافي أصول الصندوق 2.5يعد الصندوق بتوزيعات نقدية نصف سنوية قدرها 

ل كون األرباح وفي حاشهري أبريل وأكتوبر من كل سنة ميالدية. وتاريخ التوزيع يكون بعد ثالثة أيام عمل من تاريخ االستحقاق. 

ي الصندوق، أما المحصلة من أسهم الشركات التي يمكلها الصندوق أعلى من النسبة المذكورة أعاله، سيتم إعادة استثمار الفائض ف

دية المعادلة ل في حال كونها أقل من النسبة المذكورة فإن الصندوق سيقوم ببيع جزء من أصوله لاللتزام بوعده بالتوزبعات النق

ندوق بمعنى ستكون التوزيعات النقدية لألرباح مجدولة ألول مرة بعد ما ال يقل عن ستة أشهر من انطالق الص% من أصوله. 2.5

 الصندوق في شهر يناير، فستكون التوزيعات النقدية ألول مرة في آخر يوم تقويم لشهر أكتوبر. أنه إذا بدأ

 األداء السابق للصندوق .ج
 

 باستخدام احتسابه يتم) يعاتللتوز المعدل العائد هو أدناه الجدول في المستخدم العائد بان علما التالية المعلومات أدناه الجداول توضح

ا ولكن الوحدة، قيمة تغيير فقط ليس لخمس ولثالث سنوات و ةواحد : العائد الكلي لسنة(الوحدات لمالك المدفوعة التوزيعات جميع أيض 

رشادي على مدار وإجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االست سنوات

 الخمس سنوات الماضية:

 :واحدة وثالث سنوات وخمس سنواتنة العائد الكلي لس (1

 عائد الصندوق % العائد الكلي

 5.40 سنة

 8.88 سنوات 3

 ال ينطبق سنوات 5

 4.59 منذ التأسيس 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية: (2

 السنة
 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010

2015

 م

2016

 م

2017

 م

2018

 م

2019

 م

العائد السنوي 

 الكلي %
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

ال 

 ينطبق
0.21 -4.14 0.73 2.55 5.40 

 

 ق(:أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر اإلرشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس )حيثما ينطب (3

 المؤشر % أداء الصندوق % أداء المدة

  5.86 5.40 سنة

 12.10 8.88 سنوات 3

 ال ينطبق ال ينطبق سنوات 5

 14.64 4.59 منذ التأسيس 
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 األرباح الموزعة على مدار الثالث سنوات الماضية (4

 )بالريال السعودي( وحدة كل عن الموزعة األرباح  السنة

 0,2312 م 2017 –أكتوبر 

 0.2452 م2018 – أبريل

 0.2254 م2018 –أكتوبر 

 0.2504 م2019 – أبريل

 0.2193 م2019 –أكتوبر 

 

 ى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.تقارير الصندوق متاحة عل (5

 

 الوحدات يمالكحقوق  .د
 

 لكل مالك وحدات الحق في:

 الحصول على تأكيد اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛ -

ي اجتماع مالكي الحصر، التصويت فممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق، بما في ذلك، على سبيل المثال ال  -

 الوحدات؛

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان الحصول على  -

اصيل صافي فحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتلقي تف -

 .قيمة األصول فيما يتعلق بالوحدات المملوكة لمالك الوحدات

بالتحديثات  الحصول على نسخ محدثة من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والتي تعكس األداء المالي وأي أقسام أخرى تتعلق -

 السنوية الالزمة؛

 طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات؛ -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -

 ت نيابة عنه؛تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدا -

خرى علی أعند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معلومات  وليةللصندوق والتقارير األ وجزةالحصول علی التقارير السنوية الم -

 من الئحة صناديق االستثمار؛ 71ين في المادة النحو المب  

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب المصالح؛ -

 مدير الصندوق؛يقدم لالشكاوى بناء على طلب  معالجةعلى نسخة من إجراءات  مجانا   الحصول -

 الحصول على مستخرج من سجل مالكي الوحدات عند الطلب مجانا؛ -

 إقالة عضو مجلس إدارة الصندوق عن طريق قرار خاص من الصندوق؛ -

حدد متغيير جوهري أو أساسي )كما هو وحدات المالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت( قبل أي  رداداست -

 في الئحة صناديق االستثمار( حتى تصبح هذه الشروط واألحكام نافذة؛

 تلقي اإلشعارات كما هو مطلوب بموجب الئحة صناديق االستثمار، وهذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات؛ -

 مدير الصندوق؛ ول يقَدم طلب المراجعة للصندوق بناء علی السنوية الحصول علی القوائم المالية -

 الموافقة على التغييرات األساسية على النحو المحدد في الئحة صناديق االستثمار. -

 ي الوحداتمالك اتمسؤولي .ه
 

هم في لن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثمارات

 الصندوق.

 إجراءات إنهاء الصندوقحاالت و .و
 

اء الصندوق مدير الصندوق في حال رغبته بإنه سيقومالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

 ( يوم على األقل. 21قبل التاريخ المحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا   مالكي الوحدات والهيئة إشعارب
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الوضع  صندوق من تصحيحماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير ال 10متطلب  الصندوق إلى ما دون في حال انخفضت قيمة صافي أصول

إال إذا  ت بذلكة ومالكي الوحداإنهاء الصندوق وإشعار الهيئبمدير الصندوق  سيقومأشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك،  6خالل 

 . تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب

ية الصندوق. مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصف سيقومالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، هذه دون اإلخالل ب

تم توزيع عوائد وي المدة المحددة لتصفية الصندوق. مبينا  عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول  بإلعالن سيقومو

 في الصندوق بعد خصم كامل التزامات الصندوق.التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم 

 ويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.   مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتق قري .ز
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 حتسابها ابيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول الصندوق، وطريقة  -أ

( من أصول افةغير شاملة لضريبة القيمة المضأدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعموالت والمبالغ التي يتم دفعها ) الجدوليوضح  -ب

 :الصندوق

 المبلغ )لاير سعودي(/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 .المستحقة وااللتزامات األخرى المصاريف خصم بعد الصندوق أصول% سنويا  من 1.75

 والتي سيتم حسابها وفق المعادلة التالية:

)عدد  x)رسوم إدارة الصندوق( xالمستحقة(  األخرى المصاريف –)أصول الصندوق 

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x ضريبة القيمة المضافة(

 +1) 
 

نوي. ستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل ربع ساوسيتم إحتساب و

 بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعني من السنة.

 حسب السعر السائد في السوق. االقتراضرسوم 

أتعاب التعامل )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 سنويا . %0.0900نسبة من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ بمعدل 

 .صفقة لكل أمريكيادوالر 50)بالدوالر(:  الصفقات رسوم

 لىع بناء   شهري بشكل دفعها وسيتم تقويمي، يوم كل الحفظ أتعاب إحتساب وسيتم  

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول إجمالي

أتعاب المحاسب القانوني )طبقا  للعقد 

تخضع لضريبة القيمة المضافة  –المبرم 

 نظام ضريبة القيمة المضافة(حسب 

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م . لاير سعودي سنويا   27,000

 .مطبقا للعقد المبر

 

 الرسوم الرقابية للهيئة *

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م   لاير سعودي سنويا . 7,500

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسومطبقا 

 

 *  رسوم المؤشر االسترشادي

بعة الرسوم الخاصة بالصندوق هي نسبة من إجمالي الرسوم المدفوعة لسعليما  بأن 

 درهق( بمبلغ إجمالي الضوابط الشرعيةصناديق )يديرها مدير الصندوق ومتوافقة مع 

على يقع تخصيص المبلغ المستوجب على كل صندوق بناء ولاير سعودي. 74,250

صافي قيمة أصول الصندوق إلى إجمالي صافي قيمة األصول بالصناديق المذكورة 

 . أعاله

 :يعادل ما التقريبي المبلغ 

 لاير سعودي 2,934

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة المضافة(

 قالصندوإجمالي أصول  نلغ ثابت يتم إقتطاعه مبوهو م  . لاير سعودي سنويا   5,000

 .قبل تداول من المقررة للرسومطبقا 

 

 .اللجنة الشرعية لن يكون هناك أي أتعاب تصرف ألعضاء  اللجنة الشرعية أتعاب 
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 وتدفع عند استالم الفواتير.تقويم في كل يوم المستحقة ساب األتعاب والمصاريف تحا* يتم 

 ونقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوقرسوم االشتراك واالسترداد  -ج

 :اإلشتراك في وحدات الصندوق.لن يتم فرض أي رسوم على  رسوم االشتراك 

 :سيتم فرض رسوم استرداد لوحدات الصندوق على النحو اآلتي: رسوم االسترداد 
 

% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل 1,5تفرض رسوم استرداد بنسبة  -

 السنة األولى من تاريخ تملك مالك الوحدات لها. 

% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة 1بنسبة تفرض رسوم استرداد  -

 الثانية من تاريخ تملك مالك الوحدات لها 

% من صافي قيمة الوحدات المستردة في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل 0,5تفرض رسوم استرداد بنسبة  -

 ها.السنة الثالثة من تاريخ تملك مالك الوحدات ل

لن يتم فرض أي رسوم استرداد في حالة استرداد وحدات الصندوق خالل السنة الرابعة من تاريخ تملك مالك الوحدات  -

 لها. 
 

  رسوم نقل ملكية الوحدات وفقا   سيتم تطبيق: نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوقرسوم

 لرسوم االستراداد الواردة أعاله.

 ترتيبات العمولة الخاصة -د

مع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. 

يجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات 

ذ صفقات نيابة عن الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ المتعلقة بتنفي

 نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر. 

 التي تدفع من أصول الصندوق أو مالكي الوحدات حسب عملة الصندوق ومقابل الصفقات لرسوم والمصاريفا جميعل مثال توضيحي -ه

 .)شامال  القيمة المضافة(
 

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين*

وق من تقدر المصروفات الخاصة بالصندولاير سعودي  689 :يعادل ما التقريبي المبلغ

الي بمبلغ اجم )يديرها مدير الصندوق(صناديق  المدفوعة لثمانيةاجمالي المصاريف 

لصناديق لاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم األعضاء المستقلين لجميع ا 80,000

ي اف. وسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صالضوابط الشرعيةالمتوافقة مع 

ضوابط الاألصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق المتوافقة مع 

 . الشرعية

  

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )المصاريف 

 اإلدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

% من صافي قيمة 0,5المصاريف ما نسبته و ومهذه الرسمتوقع أن تتعدى المن غير 

ن م % 0,5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةاألصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

)بما  الصندوق من الدفع مستحقة مصاريف/  رسوم أي أيضا يشملصافي قيمة األصول( 

 لحفظوا اإلدارة أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة( والمصاريف الرسوم ذلك في

 .رسوم االقتراض و والتعامل

 الفرضيات:

 مستثمر وحيد. .1

 لاير سعودي للوحدة( x  10 10,000,000سعودي ) مليون لاير 100قيمة االستثمار  .2

 % ربع سنويا .5العوائد على االستثمار  .3

 .% من االستثمار في شكل نقد10قاء إب .4

 .%5نسبة ضريبة القيمة المضافة  .5

 االستثمارقيمة   سعوديلاير  100,000,000

 تفاصيل الصندوق  )أ( نقد سعودي لاير 10,000,000

  استثمارات )ب( سعودي لاير 90,000,000
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 السنوية أعاله تقديرية وقد تزيد أو تنقص خالل السنة. اجمالي المصاريف األخرى )*(: 

  الصفقات زائد رسوم (الحفظ* )إجمالي األصول لدى مدير 0.00090*1.05)**(  

 التقويم والتسعير  .6
 تقويم أصول الصندوق واستثماراتهكيفية  -أ

 واستثماراته وفقا  لما يلي:يتم تقويم أصول الصندوق 

في  فيها المستثمر المالية األسواقي يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في األسهم المدرجة على أساس سعر اإلغالق ف .1

  . حصيلت التحضافة إلى أي أرباح تإلبا يوم التقويم ذي الصلة

 األولوية حقوق وطروحات االضافية والطروحات العامة األولية الطروحات في المستثمرة الصندوق أصول قيمة تحديد يتم .2

 القيمة تحديد يتم اإلدراج، وبعد. المالية الورقة إدراج قبول حتى الطرح سعر أساس على األخرى العامة الطروحات من وغيرها

 .الصلة ذي التقويم يوم في تداول في سعراإلغالق إلى بالرجوع

فيها الصندوق، فسيتم يستثمر أي من األوراق المالية المدرجة التي  فيها المستثمر المالية أو أي األسواق في حال تم تعليق تداول .3

تحديد قيمة هذه األوراق المالية وفقا  لسعرها قبل التعليق، ما لم يكن هناك دليل قاطع على أن قيمة تلك األوراق المالية انخفضت 

 إلى ما دون السعر قبل التعليق مباشرة.

 ورهللجم نفيها الصندوق بناءا على أخر سعر وحدة معل ستثمرالتي ي االستثمارية الصناديقة أصول قيم حتسابيتم إ .4

 السوق)أو  تداول في االغالق سعر أساس على المتداولة العقارية االستثمار صناديق في المستثمرة الصندوق أصول قيمة تحدد .5

 الصلة ذي التقويم يوم في( عالقةذات ال المالية

 %(5×+ )ب  ج = ب سعودي  لاير  94,500,000

 تقويم االستثمارات بنهاية الربع االول

 %5بافتراض ارتفاع قيمتها بنسبة 

 الصندوق شامال  النقد اجمالي اصول د = أ + ج سعودي لاير 104,500,000

لاير سعودي  343.53  
)عدد األيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق   x هـ = ف 

)x 
1

365
 

مصاريف الربع االول )الرجاء 

االطالع على اجمالي المصاريف 

 ادناه(

لاير سعودي ,656.464104  هـ –و = د  

صافي االصول قبل خصم اتعاب 

 االدارة

سعوديلاير  .885479  

ز= أتعاب اإلدارة = ) صافي االصول قبل خصم اتعاب 

  x1.75 % xالمصاريف األخرى المستحقة(  –االدارة 

 x)عدد األيام بين يوم التقويم ويوم التقويم السابق (
1

365
   

x + (1)ضريبة القيمة المضافة 

 اتعاب االدارة للربع االول

لاير سعودي ,772984.103  ز  –ح = و  
االصول =  قيمة صافي صافي 

 استثمارات العميل بنهاية الربع االول

لاير سعودي ,4010  سعر الوحدة بعد نهاية الربع االول عدد الوحدات÷ ط = ح  

 طرح الوحدة سعر÷ ي = ط  3,98%

نسبة عائد االستثمار للعميل بنهاية 

 الربع االول

المبلغ بالريال )بعد إضافة ضريبة 

 القيمة المضافة(
 السعودي المبلغ بالريال

ة للصندوق لسنة مالية كامل )*( اجمالي المصاريف األخرى المقدرة

 بخالف اتعاب االدارة

 اتعاب المحاسب القانوني المستقل 27,000 28,350

 رسوم السوق المالية السعودية )تداول( 5,000 5,250

 )**( أتعاب الحفظ 94,050 98,753

 )ال تنطبق ضريبة القيمة المضافة( الرقابيةالرسوم  7,500  7,500

2.934  
2.934 

يمة )ال تنطبق ضريبة الق رسوم  المؤشر اإلرشادي  ستاندرد أند بورز

 المضافة(

لقيمة ا)ال تنطبق ضريبة  إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 689  689

 المضافة(

 المصاريف األخرى )سنوي( اجمالي 135,173 141,376
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قيمة أدوات النقد وبناء على تكلفة العقد، أسواق النقد )مرابحة( التي يتم استثمارها في أدوات يتم تحديد قيمة أصول الصندوق  .6

 ذات الصلة أو قيمة المبلغ المودع باإلضافة إلى األرباح المستحقة حتى يوم التقييم. 
 

 نقاط التقويم وتكرارهاعدد  -ب

مساء   5:30 بعد الساعة في نهاية يوم العمل أسبوعيتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم تقويم أي يومي االثنين واألربعاء من كل 

يم في اليوم الذي يليه مغلقة خالل أي يوم تقويم، يكون يوم التقوالسعودية  في البنوكالسعودية. وإذا حدث وكانت  المملكة العربية بتوقيت

 . السعودية في البنوكوالذي تعمل فيه 

 

 اإلجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير -ج

لصندوق اخاطئ وسيقوم مدير يجب على مدير الصندوق توثيق الحاالت التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل 

أو  ندوقوبدون تأخير بتعويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن أي خطأ في تقويم أصول الص

 .تسعيير الوحدة

 فصاحر الوحدة واإلو أكثر من سعأ% 0,5ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فورا  عند حدوث خطأ في التقويم أو في التسعير يمثل 

وفي تقرير  )www.tadawul.com.sa(والموقع اإللكتروني لتداول  )www.alahlicapital.com,(عن ذلك في موقعه اإللكتروني 

 من الئحة صناديق االستثمار.  71الصندوق الذي يتم إعداده وفقا  للمادة 

بشكل  عن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة ا  ن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخصوسيضم  

 من الئحة صناديق االستثمار. 72خاطئ وذلك وفقا  للمادة 

 طريقة احتساب سعر الوحدة -د

ارات مالك ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات ونقل استثمعلى مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة 

ل في الصندوق من إجمالي قيمة األصو المستحقة الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات

ت.  وسيتم محددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة المعلومابما في ذلك، على سبيل المثال دون الحصر، الرسوم والمصروفات ال

عر الوحدة س بيانتحديد سعر الوحدة من خالل قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويتم 

 عشرية على األقل.عالمات أربعة بصيغة تحتوي 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها -ه

في اليوم  للتداو لمدير الصندوق و الموقع اإللكتروني في الموقع اإللكترونيمدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول كل وحدة  سيقوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التعامل ذي الصلة. التالي ليوم

 التعامل  .7
 

 تفاصيل الطرح األولي .أ
 

 لاير سعودي. وفترة الطرح ال تنطبق. 10األولي للوحدة هو والسعر  م11/10/2015تاريخ الطرح األولي هو 
 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ب
 

ا يوم األحد لتقييم يوم  12:00الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد عند الساعة  ا يوم  12:00اعة االثنين والسظهر  ظهر 

ا  12في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة  الثالثاء لتقييم يوم األربعاء. لعمل الذي يسبق يوم يوم ا فيظهر 

م د النهائي المحدد، فسيتالموعومع ذلك، إذا تم تقديم طلب االسترداد بعد . التعامل المعني، سيتم تنفيذ هذا الطلب في يوم التعامل التالي

 .تنفيذه في يوم التعامل التالي

 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ج
 

 طلبات االشتراك 
 

الل مراكز خيجب على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب االشتراك المعني من 

وغيرها  ألهلي الماليةلالهاتفية، الموقع اإللكتروني  شركة األهلي الماليةاالستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات 

لمعلومات المطلوبة اأو و/. يجب على مالكي الوحدات الموافقة على الشروط واألحكام وتقديم المستندات األهلي المالية شركةمن تطبيقات 

 على الوجه المرضي لمدير الصندوق. وسيتم خصم مبلغ االشتراك من حساب المستثمر.
 

روط ا هو معرف في الشالتعامل المعني، كميتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم 

ا االشتراك، ويجوز لمدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفق ا لتقديره المطلق أو إذا كان هذ. واألحكام

 .من ضمن أمور أخرى، من شأنه مخالفة األنظمة واللوائح المعمول بها
 

 طلبات االسترداد 
 

من أحد عليه  والذي من الممكن الحصول)يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب االسترداد المعني 

طلب االسترداد  كما يمكن تقديم. وغيرها من المسندات والمعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوقمراكز االستثمار لمدير الصندوق( 

شركة تطبيقات  وغيرها من لألهلي الماليةالهاتفية، الموقع اإللكتروني  شركة األهلي الماليةمن خالل القنوات األخرى مثل خدمات 

 .األهلي المالية
 

 ، سيتمإلشتراكامن مبلغ ألدنى إلى ما دون الحد ا اتإذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحد

 .إلى حساب مالك الوحدات هاوتحويل ةلغ المستثمرااسترداد كامل المب ودون إشعار مسبق
 

 .تعامل المعنيال تتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد خمسة أيام عمل بعد يوم ال
 

و نقل ملكيتهم إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق أ( أو أي جزء منها)استثماراتهم في الصندوق تحويل يجوز لمالكي الوحدات طلب 

حدده مدير حسب ما يالالزمة إلى مدير الصندوق مصحوبا  بالمستندات تحويل في الوحدات إلى أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب 

ا لشروط كطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندوق ثان وفق  حويل التوفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب . الصندوق

 .وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار المعني
 

وز لمدير الصندوق ، فإنه يجمن مبلغ اإلشتراكسيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدة إلى ما دون الحد األدنى التحويل إذا كان طلب 

لحاالت سيتم اكل وفي  .كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق الثانيتحويل على أنه طلب التعامل مع هذا الطلب 

 .التعامل مع طلب التحويل حسب إجراءات مدير الصندوق في هذا الشأن
 

ي وقت تم فيه طلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق فبقدم أحد مالكي الوحدات تإذا 

داد في الصندوق إنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد االستراآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فتعليق اإلشتراك بذلك الصندوق اإلستثماري 

يوم التعامل  في( والذي سيتم تحويل االستثمار إليه)راك في الصندوق اآلخر األول لحساب مالك الوحدات، وتُستكمل إجراءات اإلشت

الصندوق أي مسؤولية  ال يتحمل مديرو. لهذا الصندوق األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استنادا  على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه

 .ة أو خسارة فعلية قد يتكبدها مالك الوحداتعن أي مطالبات أو طلبات أيا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائع
 

 والتحويل  الحد األدنى لمبالغ االشتراك واالسترداد 
 

 لاير سعودي. 5.000الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو 

 لاير سعودي. 2,500الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 لاير سعودي. 2,500الحد األدنى لالسترداد هو 
 

 معلومات عن سجل مالكي الوحدات  .د
 

ير الصندوق ي الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليال قاطعا على ملكية الوحدات. ويقوم مدمالكيحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث ل

خرج من السجل ويقدم مدير الصندوق مست ي الوحدات فورا ليعكس أي تغيير يعلم به في المعلومات الواردة في السجل.مالكبتحديث سجل 

ج هذا إال وحدات يطلب ذلك مجانا، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز االستثمار لمدير الصندوق. وال يبين المستخر مالكإلى أي 

 الوحدات الذي طلبه. مالكالمعلومات ذات الصلة ل
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 االستثمار في صفقات أسواق النقد .ه
 

يئة رقابية مماثلة لهأو  مؤسسة النقد لتنظيم والودائع البنكية، والمبرمة مع طرف خاضع أسواق النقدصفقات أموال االشتراكات في 

 .لمؤسسة النقد خارج المملكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب
 

 العام األوليالحد األدنى للمبلغ الالزم جمعه في فترة الطرح  .و
 

 .ال ينطبق
 

 وقماليين لاير سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصند 10الالزمة لضمان استيفاء متطلب  التصحيحيةاإلجراءات  .ز
 

ل الصندوق يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة أصو

ل مع الهيئة ويجوز لمدير الصندوق التواص( من الهيئة في هذا الخصوصفاء إعما لم يتم الحصول على )ماليين لاير سعودي  10دون 

ة في من تاريخ إشعار الهيئة، بالسعي للحصول علی استثمارات إضافي أشهر 6وسيقوم مدير الصندوق، خالل . في هذا الخصوص

 .الصندوق وأن يلتزم بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص
 

 تأجيل أو تعليق طلبات االسترداد .ح
 

لصندوق، ايجوز لمدير  الصندوق،٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول 10في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

الصندوق  قوم مديريوفقا لتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الحالة، 

ناسبي، مع األخذ تباتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس 

لة، مما قد يؤثر سلبا ٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيو10بعين االعتبار حد الـ 

أحد األسواق المالية  في حالة تعليق التعامل في كما يجوز تأجيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترداد لى مالكي الوحدات المتبقين.ع

همة بالنسبة إلى مالتي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها 

 صول الصندوق. صافي قيمة أ

 :ال يجوز لمدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد إال في الحاالت التالية

 .إذا طلبت الهيئة من مدير الصندوق تعليق طلبات االشتراك أو االسترداد في الوحدات -

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

وق إما بشكل عام أو التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمتلكها الصند في السوق إذا علق التعامل -

 .بالنسبة ألصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق

 :يق يفرضه مدير الصندوقيجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعل

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

 .مراجعة التعليق بصورة منظمة والتشاور مع المجلس وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة -

 .ليقإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التع -

ح عن ذلك في الموقع إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصا -

 .لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوقاإللكتروني 

 .وللهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات

 ار طلبات االسترداد التي ستؤجلإجراءات اختي .ط
 

طلوب تأجيلها، في حال تأجيل طلبات االسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد الم

دة مع األخذ بعين أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات الجدي وسينفذ طلبات االسترداد علی

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل المعني10االعتبار حد الـ 
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 الوحدات خصائص .8
 

لوحدات في إصدار عدد غير محدد من االئحة صناديق االستثمار، يمكن لمدير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، ودون المساس بأحكام 

تناسبة في م. وتمثل كل وحدة حصة من الوحدات فئة واحدة فقط يتألف منأن الصندوق ب علما  الصندوق شريطة أن تكون من نفس الفئة 

ي الوحدات بين الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة المتاحة للتوزيع على مالك

 الوحدات المعنية بالتناسب. 

 

 وتقديم التقارير المحاسبة .9
أشهر  6ألولية للصندوق اديسمبر، وتبلغ الفترة المحاسبية  31تقويميا تنتهي في  شهرا 12تبلغ الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق  .أ

لمالية السنوية المراجعة ا الموجزة والتقارير األولية والقوائميقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية و. يونيو 30تنتهي في 

 .للصندوق والتي توفر لمالكي الوحدات مجانا  عند الطلب

 

الصندوق بإعداد  يوما من نهاية الفترة المعنية بالتقرير. سيقوم مدير 70تتاح التقارير السنوية للصندوق للجمهور في موعد أقصاه  .ب

ا من نهاية الفترة المعنية بالتقرير. كما يمكن تقديم التقاري 35 خاللوسيوفرها للجمهور األولية التقارير  األولية ر السنوية والتقارير يوم 

لكتروني لمدير مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني و / أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على الموقع اإل إلى

 الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول.
 

ات التي تزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات المملوكة وسجل للصفقبمدير الصندوق  يقوم 

ا من كل صفقة. كما يرسل مدير الصندوق لمالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي الوحد 15أجريت على الوحدات خالل  ات السابقين يوم 

لصفقات التي أجريت يوما  من نهاية كل سنة مالية يلخص فيه ا 30سنوي خالل بيان الذين امتلكوا وحدات خالل السنة المالية المعنية( 

  على الوحدات خالل السنة.

ددها الهيئة، ويفصح مدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول، وأي وسيلة أخرى تح

 الئحة صناديق االستثمار. )ح( من71المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

 

ارير األولية للصندوق في التقارير السنوية والقوائم المالية السنوية بعد المراجعة والتقارير السنوية الموجزة والتق يتيح مدير الصندوق .ج

في كل سنة  تداول،ي لأي من المراكز االستثمارية لمدير الصندوق باإلضافة إلى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكترون

  ديسمبر القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق. 31مالية تنتهي في 
 

 .قوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبهاال يتم تقديم .د

 الصندوق إدارة مجلس .10
 .( أعضاء4مجلس مكون من )على إدارة الصندوق  يشرف .أ

 ضو غير مستقل(ع –بن علي الحواس )رئيس مجلس اإلدارة  علي بن عبدالعزيز -

 2008في عام  نائب الرئيس التنفيذي، رئيس األسواق العالمية في البنك األهلي السعودي. انضم إلى مجموعة سامبا المالية

ركة األسواق شمنصة عاما من الخبرة في مجال الخزينة. مسئول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في  24ولديه أكثر من 

صل على شهادة عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك. باإلضافة إلى ذلك، حا .العالمية المحدودة لدى سامبا

 . ACIدبلوم من جامعة  

 عمار بن حسن بن ياسين بخيت )عضو مستقل( -

ا من الخبرة في القطاع المالي. 27يمتلك أكثر من  ألعمال في القطاع المالي، ووضع االستراتيجيات، متخصص في تأسيس ا عام 

وتأمين الموافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء الفرق اإلدارية إلدارة تلك األعمال. أسس شركة 

ة المملكة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسط

(. 2017-2007حتى اآلن(. عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة األصول وتطوير المنتجات ) -2017العربية السعودية )
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(. عمل في سامبا المالية كمدير صناديق األسهم السعودية 2006-2003أسس إدارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي( )

 (.1998-1993لالستشارات المالية ) (. شارك في تأسيس شركة بخيت1998-2002)

 (عضو غير مستقل)فراس بن عبدالرزاق حوحو  -

أمين مجلس ويشغل األستاذ فراس بن عبدالرزاق حوحو منصبي رئيس قسم الشؤون القانونية والحوكمة بشركة األهلي المالية 

مين لمجلس م إلى جانب دوره كأ 5102إدارة الشركة، حيث التحق بقسم الشؤون القانونية بشركة األهلي المالية في مارس 

قراض وصفقات اإل (ECM) اإلدارة. تغطي خبرة األستاذ فراس مجموعة واسعة من المهام مثل الصفقات المتعلقة باألسهم

(DCMفي السوق المالية، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تخص الشركة. كما تمتد خبرته إلى العمل في صفقا ) ت االندماج

ثائق ذات العالقة ذ والصناديق االستثمارية محليا ودوليا حيث عمل على المفاوضات وإعداد ومراجعة االتفاقيات والوواالستحوا

، عمل األستاذ ليةشركة األهلي الماقبل انضمامه إلى  .بعدد من الصفقات في السوق المالية السعودية وعدد من الدول األجنبية

المشورة بخصوص  وق المالية حيث شارك في صياغة العديد من لوائح السوق المالية وقدمفراس في اإلدارة القانونية بهيئة الس

تاون في العديد من المسائل المتعلقة بسياسات السوق. يحمل األستاذ فراس شهادة ماجستير في القانون من جامعة جورج

م في  5150وليو عبد العزيز. كما ُعين في ي تخصص األوراق المالية والتشريعات المالية وشهادة في القانون من جامعة الملك

امج اإلدارة المجلس االستشاري لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في كلية القانون بجامعة جورجتاون. ويكمل حاليا برن

 العامة التنفيذي من جامعة هارفرد.

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الخريف )عضو مستقل( -

الخريف محامون ومستشارون" وكذلك محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي معتمد. هو الرئيس التنفيذي لـ"

ة بالمملكة واألستاذ عبدالعزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من البنوك والجهات الحكومية والشركات والصناديق العقاري

شرف مع مرتبة ال -ريوس الشريعة األستاذ عبدالعزيز حاصل على بكالو  .وعضو مجلس إدارة بصناديق استثمارية أخرى

مام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل بالمملكة المتحدة من جامعة اإل -األولى 

 لمحاماة من جامعةاواإلدارة القانونية في المنظمات التجارية من جامعة هارفرد بالمملكة المتحدة وبرنامج الشركاء في مكاتب 

 كامبريدج بالمملكة المتحدة. ولألستاذ عبدالعزيز أيضا العديد من األبحاث واألوراق العلمية.

 

 وواجبات أعضاء المجلس أدوار .ب
 

 سيكون ألعضاء المجلس المسؤوليات التالية:
 

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

 التي يحددها مدير الصندوق.الموافقة على حاالت تعارض المصالح اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا ،  .2

دوق بجميع االجتماع مرتين في السنة على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام في الصندوق لمراجعة التزام مدير الصن .3

ها في الئحة المنصوص عليالمتطلبات المثال ال الحصر(  القواعد واألنظمة واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك )على سبيل

 صناديق االستثمار.

لك، يتضمن ذالتأكد من اكتمال ودقة وصحة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر، سواء كان عقدا  أو غير  .4

 الستثمار. احكام الئحة صناديق أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ومدى توافق ما سبق مع أفصاحات تتعلق بالصندوق و/ا

ستثمار والشروط التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا  ألحكام الئحة صناديق اال .5

  واألحكام ومذكرة المعلومات.

 اعتماد سياسة مكتوبة لحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  .6

 القانوني.الموافقة على تعيين المراجع  .7

 بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.وعناية وحرص مهارة وحسن نية وبأمانة و العمل .8

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.  .9
 

 مكافآت أعضاء المجلس .ج

 اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو بالسنة اجتماعين حضور حال في الصندوق مدير من مكافأة المستقلين المجلس أعضاء يتقاضى

 تخصيصها المكافأة يتم هذه أن إلى اإلشارة وتجدر.  الصندوق أصول من تدفع مكافأة مستقل عضو كل يتقاضى حيث إدارة مجلس

 لاير 80,000 اجمالي بمبلغ الصندوق مدير يديرها الضوابط الشرعية مع متوافقة صناديق لثمانية المدفوعة المصاريف اجمالي من

 هذه في األصول صافي قيمة إجمالي إلى بالصندوق األصول صافي قيمة نسبة على بناء الرسوم تخصيص وسيتم. سنويا   سعودي

 سعودي لاير 7,500 أقصى بحد سفر مخصصات المستقلين المجلس ألعضاء تُدفع كما. الضوابط الشرعية مع المتوافقة الصناديق

 كأعضاء دورهم مقابل الصندوق مدير من مكافأة أي المستقلين غير اإلدارة مجلس أعضاء يتقاضى وال. قالصندو أصول من تدفع
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 مذكرة من( ب)5 القسم مراجعة يرجى المستقلين المجلس أعضاء أتعاب عن المعلومات من ولمزيد. الصندوق إدارة مجلس

  هذه المعلومات

 تعارض المصالح  .د

ذلك، فإن  كما في تاريخ الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندوق. ومع

خالل  منحاالت تضارب المصالح لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع أمانة أعضاء المجلس لديهم واجبات 

ة مع الشركات وحدات في الصندوق أو أن يكون لديهم عالقات مصرفي ألعضاء المجلس تملكن يمك. كما اإلجتهاد بني ة حسنةمارسة م

بحة معها. ومع التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى الصندوق صفقات مرا

يجوز ة ال ق بهذا التعارض للموافقة عليه وفي هذه الحالذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبالغ مجلس الصندو

شرة أو للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق ويكون للعضو أي مصلحة مبا

 غير مباشرة فيه. 

 أخرى عضوية أعضاء المجلس في صناديق استثمارية .ه

 
علي بن عبدالعزيز 

 الحواس

حسن عمار بن 

 بخيت

فراس بن 

عبدالرزاق 

 حوحو

 عبدالعزيز بن محمد

 الخريف

ة صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر )سنبل

 X X X X دوالر(

 صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال )سنبله

 X X X X لاير(

 صندوق الرائـد الخليجي
X X X X 

 صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة
X X X X 

 العطاء لألسهم الخليجيةصندوق 
X X X X 

 صندوق الجود لألسهم الخليجية
X X X X 

 صندوق النفيس العالمي ألسهم السلع
X X X X 

 صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة
X X X X 

صنـدوق السيولة بالدوالر األمريكي )الرزيـن 

 X X X X دوالر(

صنـدوق السيولة بالريال السعودي )الرزيـن 

 X X X X لاير(

 صنـدوق المساهم الخليجي
X X X X 

 لألسهم الصينية األهليصندوق 
X X X X 

 لألسهم األمريكية األهليصندوق 
X X X X 

 لألسهم اآلسيوية األهليصندوق 
X X X X 

 لألسهم األوروبية األهليصندوق 
X X X X 
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 لألسهم العالمية األهليصندوق 
X X X X 

 السعوديـةصنـدوق المساهم لألسهم 
X X X X 

 صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة
X X X X 

 للصكوك السيادية األهليصندوق 
X X  X 

 X X X X لصكوك الشركات األهليصندوق 

   X  العقاري األهليصندوق 

 

 اللجنة الشرعية   .11
 . األهلي السعودي للبنكالشرعية اللجنة هي نفس لجنة شرعية للصندوق 

 

 

 ومؤهالتهمالشرعية اللجنة أعضاء  -أ

  ً(للجنةالشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع )رئيسا 

داد مدونة األحكام عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الشرعية إلع

رابطة العالم لاإلسالمي والمجمع الفقهي التابع  القضائية. وهو أيضا عضو في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون

س محاكم مكة المكرمة هـ، ونائب رئي1391إلسالمي، وكان سابقا  عضوا  في اللجنة القضائية العليا للمملكة منذ تأسيسها في العام 

رافية على رعية اإلشوقاض سابق في محكمة التمييز بمكة المكرمة. والشيخ عبد هلل المنيع عضو في العديد من الهيئات الش

من الكتب في  ( وألف أيضا  العديد (AAOIFIالبنوك في المملكة وفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 بن سعود اإلسالمية.  مجال التمويل والفقه اإلسالمي. يحمل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد

 (باللجنةالدكتور/ عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح )عضواً  الشيخ 

نشأ فرع لجامعة اإلمام أالشيخ عبد هللا المصلح عالم معروف وهو األمين العام للهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

لشريعة اشغل منصب عميد كلية هـ. كما 1415هـ حتى عام 1396محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان مديرا  له من عام 

ات الشرعية وأصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها. الشيخ المصلح أيضا  عضو في العديد من الهيئ

مجال التمويل  المشرفة على البنوك في المملكة ومتحدث دائم في البرامج التلفزيونية اإلسالمية ومؤلف للعديد من الكتب في

 اإلسالمي. والفقه

 

 

  ً(باللجنةالشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري )عضوا 

للبحوث العلمية  الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشار في الديوان الملكي وعضو في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة

امعية من درجة العديد من الرسائل الجواإلفتاء في المملكة، وأشرافه على العديد من رسائل الدكتوراه واشتراكه في مناقشة 

 . هـ. كما أن له عضوية في عدد من اللجان العلمية 1417الماجستير والدكتوراه. حاصل على درجة الدكتوراه عام 

  ً(باللجنةالشيخ الدكتور/ عبدهللا بن محمد المطلق )عضوا 

السعودية، كما يعمل  بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية الشيخ الدكتور عبدهللا

المية في الرياض. مستشارا  في الديوان الملكي، وكان عميدا  سابقا  لقسم الفقه المقارن في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس

 ية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.والشيخ الدكتور المطلق عضو في الهيئات الشرع

  ً(باللجنةالشيخ الدكتور/ محمد علي القري )عضوا 

الدكتور القري أستاذ سابق لالقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية، والمدير السابق 

ة. وهو عضو في العديد من الهيئات الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، في نفس الجامع

المالية المحلية والدولية وخبير معروف في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمجمع الفقهي التابع 

عات األكاديمية في مجال التمويل والفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي. وهو أيضا عضو في هيئات تحرير العديد من المطبو

)مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية التي ينشرها البنك اإلسالمي للتنمية ومجلة االقتصاد 

اإلسالمية من المجلس ( بلندن وسلسلة الشريعة  (IAAEاإلسالمي التي تنشرها الرابطة الدولية لخبراء االقتصاد اإلسالمي

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



 

48 

. وقد 2004كاليفورنيا، وحائز على الجائزة العالمية في الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية من البنك اإلسالمي للتنمية للعام 

لعديد من الكتب والمقاالت عن التمويل اإلسالمي باللغة العربية واإلنجليزية، وهو متحدث دائم عن المصرفية قام بتأليف ا

 اإلسالمية في المؤتمرات المالية في جميع أنحاء العالم.

 (باللجنة)عضواً  الشيخ الدكتور / خالد بن محمد السياري 

ن سعود، له أبحاث لمقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محمد بالدكتور خالد السياري حاصل على الدكتوراه في الفقه ا

سالمية مثل علمية متخصصة في المجاالت البنكية كما قام بالمشاركة والتعقيب في ندوات ومؤتمرات في الصناعية المالية اإل

ة، ومؤتمرات ة، وندوة البركة المصرفيدورات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ومؤتمرات هيئة المحاسبة أيوفي للهيئات الشرعي

لعالمية اشركة شورى لالستشارات في الكويت، وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بيت الزكاة، وملتقيات الهيئة اإلسالمية 

 لالقتصاد والتمويل.

 
 

 اللجنة الشرعية مسؤوليات أعضاء  -ب
 

الشرعية المسائل  باإلضافة إلى توضيح معامالت وصفقات الصندوق المختلفةلمدير الصندوق فيما يتعلق ب المشورةالشرعية اللجنة تقدم 

 المتعلقة بالصندوق.
 

 اللجنة الشرعية مكافآت أعضاء  -ج
 

  الشرعية.اللجنة ال يدفع الصندوق أي مكافآت ألعضاء 
 

 الضوابط الشرعية -د

ها اللجنة ملتزمة بالضوابط الشرعية التي اعتمدتيلتزم مدير الصندوق أن تكون جميع االستثمارات واستراتيجيات االستثمار 

ة فيجب على الشرعية، وفي حال أراد مدير الصندوق الدخول في معاملة ال تشملها الضوابط الشرعية الصادرة من اللجنة الشرعي

 مدير الصندوق أن يحصل على الموافقة عليها بقرار مستقل من اللجنة الشرعية.

 

 ز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة ذات األغراض التالية:رأت اللجنة الشرعية عدم جوا

فائدة أو األدوات ممارسة األنشطة المالية التي ال تتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية مثل المصارف التقليدية التي تتعامل بال -

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

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما. -

 إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته. -

 إنتاج وتوزيع اللحوم غير المذكاة. -

 ادارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. -

 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السنيما. -

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

 

 المؤشرات المالية 

أو  الشركة ٪( من القيمة السوقية ألسهم33الربوية فيها عن ) ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع -

 إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.

قية ألسهم ٪( من القيمة السو33شركة تكون القروض الربوية وفقا  لميزانيتها أكثر من ) ال يجوز االستثمار في أسهم -

 الشركة أو إجمالي قيمة موجودات الشركة في دفاتر الشركة أيهما أكبر.

ي للشركة ٪( من الدخل الكل5يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن ) ال -

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

 

 ( يتم تطبيق المعايير التالية في حال استثمار الصندوق في شركات االستثمار العقاريREITs) 

 ركة.٪( من إجمالي قيمة أصول الش33ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد مجموع الودائع الربوية فيها عن ) -

عتمد على ٪( من إجمالي قيمة أصول الشركة، وي33االستثمار في أسهم شركات يزيد القروض الربوية فيها عن )ال يجوز  -

لقيمة الدفترية القيمة السوقية ألصول الشركة بناء  على تقييم طرف ثالث مستقل في تحديد إجمالي قيمة أصول الشركة أو ا

 .إلجمالي األصول عند عدم توفر القيمة السوقية

كلي ٪( من الدخل ال5جوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير المشروع من مختلف المصادر عن )ال ي -

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

غير  ات والدخلسوف يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمرين في الصندوق بآلية حساب القيمة السوقية ألسهم الشرك -

 المشروع عند الطلب وبدون أي رسوم.
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 بالنسبة لالستثمار في صناديق الريت العالمية 

ع الضوابط ( المتوافقة مREITsإن الصندوق يستثمر في الصناديق وفقا  لمؤشر آيديال ريتينجز العالمي لصناديق الريتس )

 الشرعية.

 

 معايير االستثمار لصناديق أسواق النقد 

 .مرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها الموافق على هيكلتها من اللجنة الشرعية أو من يمثلهاعمليات ال -

 .هاالصكوك االستثمارية المجازة من قبل لجنة رقابة شرعية خاصة بها بعد موافقة اللجنة الشرعية أو من يمثل -

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

 

 التطهير  

طهير كل يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية. ويتم الت

 ربع سنة وفق الضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.

 

 ستثمارأدوات وطرق اال 

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

 .عقود المستقبليات -

 .عقود الخيارات -

 .swapعقود المناقلة )سواب(  -

 .األسهم الممتازة -

 .البيع على المكشوف -

 

 فقا  للضوابط التي تستثمر و يجوز للصندوق االستثمار في الصكوك وعمليات المرابحة والشهادات المالية وصناديق االستثمار

 الشرعية.

 

 المراجعة الدورية 

لصندوق ايتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في 

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

 مدير الصندوق  .12
 الصندوقاسم مدير  .أ

 

 .األهلي الماليةشركة 
 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة .ب

مل بصفة أصيل ووكيل لتقديم خدمات اإلدارة، والحفظ، الترتيب، المشورة، التعهد بالتغطية والتعا 06046-37 رقم الترخيص

 .في األوراق المالية

 .www.alahlicapital.comيرجى زيارة الموقع  شركة األهلي الماليةلمزيد من المعلومات عن 

 العنوان المسجل وعنوان عنوان العمل لمدير الصندوق .ج

 .+966920000232، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف: 11495، الرياض 22216، ص.ب. طريق الملك سعود

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن الهيئة .د

 م(.2006 ديسمبر 24)الموافق  هـ 1427ذو الحجة  3

 رأس المال المدفوع .ه

 .( هي شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع قدره مليار لاير سعوديSNB شركة األهلي المالية )كابيتال

http://www.alahlicapital.com/
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 المعلومات المالية لمدير الصندوق .و

 م2020السنة المالية المنتهية في ديسمبر  البند

 1,142,232 إجمالي الربح التشغيلي

 (321,861) إجمالي المصروفات التشغيلية 

 (5,582) الربح غير التشغيلي

 (62,400) الزكاة

 752,389 صافي الربح

 اء مجلس إدارة مدير الصندوقضعأ .ز

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب االسم

 عمار الخضيري

 

رئيس مجلس اإلدارة لمدير 

 الصندوق 

 )عضو غير تنفيذي(

 

  األهلي السعودي.البنك 

 .شركة أموال كابيتال بارتنرز 

 كو لشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماا

 .الدوائية(

 .صندوق التنمية العقارية 

  .شركة المراعي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل السقاف

 )عضو غير تنفيذي(

  .شركة فاروق ومأمون محمد سيد تمر الصناعية القابضة 

إبراهيم  بن راشد

 شريف

 الرئيس التنفيذي لمدير الصندوق 

 )عضو تنفيذي(

  السعودي.البنك األهلي  

 شركة االتصاالت السعودية. 

 .شركة البحر األحمر للسفن السياحية 

 Accor Invest Group. 

 NEOM Tech & Digital Hold Co.. 

 أرمالي. –مؤسسة الربيعة لالستشارات المالية   مستقلعضو  أحمد الربيعة

  تحت اإلنشاء –شركة أمانة المنطقة الشرقية 

 للمعلومات االئتمانية. ةشركة سم  غير تنفيذيعضو  محمد آل الشيخ

 .منتدى الرياض االقتصادي 

 االستثمارات السعودية )سنابل لالستثمار(شركة   عضو مستقل عبدهللا العبدالجبار

  الرقمية الشركة السعودية للمدفوعات(STC Pay). 

 Richard Attias & Associates. 

 Caffeine Inc. 

 Performance 54 Group Limited. 
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 صندوق الاألدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق ب .ح
 

خص ، والئحة األشخاص المرأن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثماريجب على مدير الصندوق  .1

 ومذكرة المعلومات.واألحكام  وهذه الشروطلهم، 
 

ي ذلك يجب على مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما ف .2

ير الصندوق مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ويكون مدواجبات األمانة اتجاه 

 تعمد.مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره الم
 

ولن يحد  صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.مدير الصندوق مسؤوال  بشكل أساسي عن االلتزام بالئحة يكون  .3

ق بموجب أو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق لمسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير الصندو

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4
 

 إدارة الصندوق   -أ

 اإلدارية للصندوقالخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك  -ب

 طرح وحدات الصندوق  -ج

واضحة وكاملة  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها المعلومات الواردة فيها وأنها  -د

 وصحيحة وغير مضللة.

 ر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها؛وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤث -ه

 زام بالئحة صناديق االستثمار؛ وااللت  -و

 تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بالنتائج عند الطلب. -ز
 

 تكليف األطراف الثالثة .ط

واردة في بي سي العربية السعودية للقيام بوظيفة أمين الحفظ بموجب الشروط ال قام مدير الصندوق بتكليف شركة اتش اس

 اتفاقية الحفظ بين أمين الحفظ ومدير الصندوق.

ا. ن يبذل مدير وفي هذه الحالة يجب أ يجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن اختصاصاته، حسبما يراه مناسب ا ومالئم 

والوسطاء الء أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق )مثل الشركات التابعة والبنوك والوكاختيار  الصندوق العناية المعقولة عند

عدم قيام  بسببيتكبدها المستثمر  قد مسؤوال  عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريفالحفظ( ولكن لن يكون وأمناء 

ال أو إهمال احتي ناتج عن التقصيرقات ما لم يكن ذلك بواجباتهم على الوجه المطلوب بجميع األوأي من األشخاص المذكورين 

 لمدير الصندوق. المتعمد أو سوء تصرف أو التقصير

 

أنشطة  األنشطة أو األعمال أو المصالح األخرى لمدير الصندوق التي تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع .ي

 الصندوق

هداف يكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كلي أو جزئي أل أخرىيجوز لمدير الصندوق إدارة صناديق استثمارية 

صندوق قد يقدم لها مدير الواستراتيجيات الصندوق. كما يجوز لمدير الصندوق االستثمار من خالل الصندوق في شركات 

 خدمات لحسابه الخاص.

ي الوحدات، ويجب أال مالكومصالح يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بين مصالح الصندوق 

 .آخرينمالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات  تحقيق مصالح مجموعة معينة من يعمل على

نشأ أثناء يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي تضارب في المصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي تضارب مصالح قد ي

 تشغيل الصندوق.

التقرير  وفيااللكتروني لتداول لكتروني لمدير الصندوق والموقع ح فورا  عن أي تضارب مصالح في الموقع االيتم اإلفصا

 السنوي للصندوق.
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 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ك

بير آخر تراه مناسبا  أي تد للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛ .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة؛ .2

 الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة؛تقديم طلب إلى  .3

 وائحه التنفيذية؛إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالية أو ل .4

ل لدى وجود شخص آخر مسجوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم  .5

 مدير الصندوق قادر على إدارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أو

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .6
 

 أمين الحفظ .13
 اسم أمين الحفظ .أ

 السعودية العربيةشركة اتش اس بي سي 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة .ب
 

(37-05008) 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ .ج
 

 ، المملكة العربية السعودية.2255-12283العليا، المروج، الرياض  7267

 

 الترخيص الصادر عن الهيئةتاريخ  .د

 م(19/11/2005هـ )الموافق 17/10/1426

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق .ه

ئحة األشخاص أو ال صناديق االستثمارالث أو أكثر بموجب أحكام الئحة قبل أمين الحفظ ألي طرف ث دون اإلخالل بأي تكليف من -

 .ال بالكامل عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمارالمرخص لهم، يكون أمين الحفظ مسؤو

ه أو تقصيره ه أو سوء تصرفيكون أمين الحفظ مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهمال -

 المتعمد.

كافة التدابير  يكون أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤوال  عن اتخاذ -

 اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 وق االستثمارالمهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا  ثالثا  فيما يتعلق بصند .و

ق أو مدير أمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير الصندوكيجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل 

 . الصندوق من الباطن أو أي من تابعيهم

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله .ز

تراه مناسبا  في حال  تراه مناسبا  لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبير آخرللهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء 

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:
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 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم؛ .1

 عليقه من قبل الهيئة؛إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو ت .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ؛ .3

 ئحه التنفيذية؛ أوإذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالية أو لوا .4

 عقولة، أنها ذات أهمية جوهرية.أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس م .5

كما  ات الهيئة،تها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليماإذا مارست الهيئة صالحي

إلى  سؤولياتيتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للم

زول أن ينقل، حيثما ويجب على أمين الحفظ المع .( يوما  األولى من تعيين أمين الحفظ البديل60أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ )

 وق.كان ذلك ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصند

كي أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالويجوز لمدير الصندوق عزل 

أمين حفظ بديل  بذلك فورا . ويجب على مدير الصندوق تعيين كتابيا   الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات

صندوق لتسهيل أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير ال، ويجب على من تسلم أمين الحفظ إشعار العزل ا  يوم 30خالل 

الموقع اإللكتروني النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح فورا  في موقعه اإللكتروني و

 لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق

 مستشار االستثمار  .14
 ال ينطبق.

 وزعالم .15
 

 ال ينطبق 

 المحاسب القانوني  .16
 برايس ووتر هاوس كوبرز.اسم المحاسب القانوني  .أ

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني .ب
 

  21الدور  –برج المملكة 

 11482، الرياض 8282ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

www.pwc.com 

0400 211 11 966 + 
 

 األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق .ج
 

ائم المالية األولية الصندوق، مسؤوال  عن مراجعة القو إدارة ، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلسييكون المحاسب القانون

 االستثمارحة صناديق ئالوبما يتوافق مع ، والسنوية للصندوق وفقا  للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات هذهو

 معلومات أخرى .17
 

 سياسة تضارب المصالح .أ

أو محتمل و/ فعليللتعامل مع أي تضارب مصالح  واإلجراءاتقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات، بناء على طلبهم، بالسياسات ي

 مقابل. بدون 

 

http://www.pwc.com/
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 التخفيضات والعموالت الخاصة .ب

 غير قابل للتطبيق.

 

 ةالضريبزكاة وال .ج

استثمارهم في ب المتعلقةالزكاة  و/أو ضريبة الدخل و/أوو الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة مالكيتحمل 

ندوق من أصول نفقات ورسوم اإلدارة من قبل مدير الصة المضافة المطبقة فيما يتعلق بوستخصم مدفوعات ضريبة القيم .الصندوق

 ل مالك الوحدات المعني مسؤوال عن دفع الزكاة و/أو ضريبة الدخل.ظيومع ذلك،  الصندوق.

 ي الوحداتالكماجتماعات  .د

 يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. 

وحدات  أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك/مالكي 10يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.25يمثل/يمثلون ما ال يقل عن 

ول وإرسال الصندوق عقد اجتماع لمالكي الوحدات من خالل إعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني لتدايطلب مدير 

يوما  21يزيد عن  أيام قبل االجتماع وما ال 10إشعار خطي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد االجتماع بما ال يقل عن 

، يجب على مدير اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوقت نفسهقبل االجتماع. ويجب أن يحدد 

 الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى الهيئة.

 مالية لوحداتاإلج٪ من قيمة 25يكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات المالكين لما يقل عن 

 الصندوق.

ان بإعالنه على ٪ في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اجتماع ث25إذا لم يتم التوصل إلى النصاب المطلوب بنسبة 

ة أيام على األقل موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول، وبإرسال إخطار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل خمس

اع )سواء شخصيا تاريخ انعقاد االجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات الممثلة في االجتم من

 أو بالوكالة(.

 حملة الوحدات.وحدات تعيين ممثل في اجتماع يحق لكل مالك 

 جتماع.صندوق وقت انعقاد االوكة في الواحد لكل وحدة مملوحدات حق تصويت  لكل مالك

للمبادئ التنظيمية  الفنية الحديثة وفقاالتقنيةيجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل 

 التي تفرضها الهيئة.

 الصندوق تصفيةاإلجراءات الواجب اتباعها من أجل إنهاء أو  .ه
 

 الصندوقهاء في إنمدير الصندوق في حال رغبته  سيقومالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

 ( يوم على األقل. 21قبل التاريخ المحدد لإلنهاء بـ ) كتابيا   مالكي الوحدات والهيئة إشعارب

الوضع  ماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من تصحيح 10 متطلب في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون

إال إذا  ت بذلكإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدابمدير الصندوق سيقوم أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك،  6خالل 

 . تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب

ية الصندوق. مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصف سيقومة المعلومات، لشروط واألحكام ومذكرهذه ادون اإلخالل ب

يتم توزيع عوائد والمدة المحددة لتصفية الصندوق.  مبينا  عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول  وسيقوم باإلعالن

 بعد خصم كامل التزامات الصندوق. التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق

 إجراءات الشكاوى .و
 

ء بمدير الصندوق فإنه يجب عليه إرسال شكواه إلى وحدة شكاوى العمال بالصندوق،إذا كان لدى أحد مالكي الوحدات أي شكوى فيما يتعلق 

 عن طرق أي من القنوات التالية:
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o  التالي: العنوانعلى 

o 920000232: هاتفرقم ال 

 

o  اإللكترونيالبريد :www.alahlicapital.com 
 

o  عناوين مراكز استثمار مدير الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق.يمكن االطالع على 
 

 .دون مقابل الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب معالجةمدير الصندوق نسخا من إجراءات  يقدم

 

كي الوحدة تقديم ، يحق لماليوم عمل 30، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أو لم يتم تلقي أي رد، في كل حالة خالل فيما يتعلق بالشكوى

 90مالية بعد كما يجوز للمستثمر رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق ال .الهيئةإلى قسم شكاوى المستثمرين في  اهمشكو

في منازعات األوراق  المشتكي بتقديم شكواه إلى لجنة الفصل بتوجيههيئة الما لم تقم  ،الهيئةوما تقويميا من تاريخ تقديم الشكوى إلى ي

 المالية قبل مرور هذه الفترة.

 قضائية المختصةالجهة ال .ز

 للجنة سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عن االستثمار في الصندوق. يكون

 لمالكي الوحدات المستندات المتاحة  .ح

بهما المذكورة  المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسية، والعقودالمستندات المتاحة لمالكي الوحدات هي الشروط واألحكام ومذكرة إن 

 والقوائم المالية.

 أصول الصندوق .ط

أو أمين  لمدير الصندوق )أو مدير صندوق من الباطن(ليس . و(ملكية مشاعة) مجتمعينتعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات 

( كان هذا 1)الحفظ )أو أمين الحفظ من الباطن( أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إال إذا 

الشروط  هذه يفعنها  ُمفصخوثمار الئحة صناديق االستبموجب  ا  بها( إذا كانت المصلحة أو المطالبة مسموح2الشخص مالك وحدات؛ أو )

 .أو مذكرة المعلومات واألحكام

 معلومات عامة .ي

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

ر هذه العائدات في في الصندوق. إن إعادة استثمايتم إعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عائدات مماثلة ناشئة عن استثمارات الصندوق 

 الصندوق سيؤدي إلى تحسين قيمة وسعر الوحدات.

ناسبا ، بموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب مايراه مدير الصندوق م

لباطن أو أمين ية ومخاطرة المشتركين( للعمل بصفة مستشار أو مدير من األي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على مسؤل

دارة حفظ أو وكيل أو وسيط لهذا الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف المفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السياق، خدمات إ

 .ن طريق طرف ثالثكانت مباشرة أم ع واألصول سواء  من لألوراق المالية آلاالستثمار و/أو خدمات الحفظ ا

ث ما لم ومات تتعلق بالمشترك إلى الطرف المفوض المذكور أو أي طرف ثالويفهم المشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معل

ا  لتمكينه يقضي أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف المفوض المعني اعتبر اإلفصاح ضروري

 واجباته.من أداء 

أو خطأ أو  خيرالمستثمر أو أي طرف ثالث، عن أي تأأو مسؤوال  تجاه  مخال   مدير الصندوق عدي، ال بموجبهعلى خالف ذلك ما لم ينص 

العمالية  أو اإلضرابات أو المقاطعةقضاء والقدرلبسبب القوة القاهرة بما في ذلك اال تهوواجبا أو تأخير في أداء أي من وظائفه فشل في أداء

المعقولة لمدير  العمالية أو انقطاع خدمات الطاقة أو االتصاالت أو االضطرابات المدنية أو أي أعمال مماثلة خارج نطاق السيطرةأو 

 الصندوق. يجب على مدير الصندوق إخطار المستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى مثل هذه األحداث أو الظروف.
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تصر على تقالصندوق الدخول في ترتيبات عمولة خاصة يجوز لمدير الستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، لالئحة صناديق اوفق ا 

 ، أو تقديم األبحاث لصالح الصندوق. فيذ المعامالت نيابة  عن الصندوقتن

طلوبا بموجب يقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإلفصاح م

الك الوحدات المعني مأو في حال وافق  ودول مجلس التعاون الخليجينظام السوق المالية أو القوانين أو األنظمة المعمول بها في المملكة 

 على اإلفصاح.

ا ط الشخصيين وأمناءه  لممثليهولمديري تركته ولمنفذي وصيته وملزمة على ورثته الوثيقة  ههذبيعي ا، تكون أحكام إذا كان المستثمر شخص 

  ال ينقضي تلقائيا عند وفاته أو عجزه.األحكام الشروط ولهذه قبول المستثمر و والمتنازل لهم

لمستثمر أو أي الشركاء ا تلقائيا بسبب إعسار أو إفالس أو تصفية، فإن أحكام هذه االتفاقية ال تنقضي اعتباريةشخصية ذو إذا كان المستثمر 

ق، وفقا لصندوايجوز لمدير  ودون اإلخالل بما تقدم، )أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أي منهم شخص طبيعي(.أو المساهمين فيه 

أو مديري  ة المستثمر، إلى أن يتلقى أمرا من المحكمة أو توكيال يخول أي من ورثوثيقةال هبهذلتقديره الخاص، تعليق أي صفقة ذات عالقة 

 الصفقات.إليهم لتنفيذ مثل هذه المتنازل أو  هأو ممثليه الشخصيين أو أمناء وصيته أو منفذي تركته

لث ألي ، إلى أي طرف ثاستثمرات عن المبما في ذلك أي معلوم بحوزتهم،أي معلومات  اإلفصاح عنوتابعيه يجوز لمدير الصندوق 

 إلفصاح.اويوافق المستثمر بموجبه على هذا  ألغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا المستندما قد يتطلبه النظام ، بما في ذلك سبب

 .آخر وسيط أي أو الصندوق مدير لدى الوساطة قسم خالل من للصندوق المقدمة التعامل خدمات تقديم يجوز

ان المبين في ي الوحدات على العنومالكيقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات واإلشعارات والمراسالت المتعلقة بالصندوق إلى 

غ مدير ي الوحدات إشعار مدير الصندوق في جميع األوقات بعناوين بريدهم الصحيحة وإبالمالك. ويتعين على نموذج فتح الحساب

إذا طلبوا من  ي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم الصحيح، أومالكعدم قيام وق فورا بأي تغيير في عناوينهم. وفي حال الصند

لية ويتنازلون مدير الصندوق من أي مسؤويعفون فإنهم  في الصندوق، استثماراتهممدير الصندوق عدم إرسال البيانات واإلشعارات حول 

لبيانات أو التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق في تزويدهم بهذه ام ضد مدير الصندوق وم أو مطالباتهعن حقوقه

لمعلومات أو أو أي حقوق قد تنشأ عن عدم االستجابة لهذه اإلشعارات، أو للتحقق من ا ،ات أو أي معلومات عن استثماراتهماإلشعار

 ه البيانات أو الوثائق أو المعلومات.تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذ

 لالستثمارقيود  وأألي حدود الهيئة إعفاءات  .ك

 صناديق االستثمار. هيئة فيما يتعلق بقيود االستثمار التي قد تنطبق على الصندوق طبقا  لالئحةاللم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من 

 

  ممارسة حقوق التصويت المرتبطة باستثمارات الصندوق .ل

منسوبة إلى اللتزام ويوافق على السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصويت الاالمطابقة و يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول

 الصندوق بناء  على األوراق المالية المدرجة في محفظة أصوله.

و عدم ممارسة أ، ممارسة مجلس إدارة الصندوقعتمدة من قبل ، ووفقا لسياسات وإجراءات التصويت المقا لتقديره، وفيقرر مدير الصندوق

 لتصويت هذها، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت كاملة موثقة لممارسة حقوق االلتزاممسؤول المطابقة و أي حقوق تصويت بعد التشاور مع

 )بما في ذلك أسباب ممارسة أو عدم ممارستها بأي طريقة معينة(.
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 الصناديقمعلومات إضافية متطلبة ألنواع معينة من  .18
 

 ال ينطبق.
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