
 

 

 

 

 (دوالر الرزين) األمريكي بالدوالر السيولة صنـدوق

 مفتـوح( -النقد أسواق صندوق – متخصص عام استثماري)صندوق 

 

 الشروط واألحكام

 يستثمرمفتوح  -النقد أسواق صندوق – متخصصعام ستثماري اهو صندوق  (دوالر الرزين) األمريكي بالدوالر السيولة صندوق .أ

  .المماثلةأدوات النقد قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف في  أساسا  
 

 الئحةلوفق ا  (06046-37بموجب الترخيص رقم )، وهي شركة سعودية مرخصة األهلي الماليةشركة مدير الصندوق هو  .ب

   هيئة.الاألشخاص المرخص لهم الصادرة عن 
 

 اتضمن معلومخاضعة لالئحة صناديق االستثمار وتت األخرى المتعلقة بالصندوقوكافة المستندات الصندوق ن شروط وأحكام إ .ج

لمعلومات االشروط واألحكام مع مذكرة  هذهعن الصندوق. يجب قراءة  ومحدثة ومعدَلة واضحة وصحيحة وغير مضللةكاملة و

 والمستندات األخرى للصندوق.
 

ق بعناية ة بالصندوالمسندات األخرى المتعلقومذكرة المعلومات وجميع الصندوق  وأحكام على المستثمرين المحتملين قراءة شروط .د

 .قالصندو وطلب المشورة القانونية والضريبية والمالية وغيرها من المشورة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأنكاملة 
 

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

 .م02/09/2021 بتاريخ، وتم تحديثها م30/9/1987صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .و
 

 م.30/9/1987 وطرح الوحدات بتاريخ م04/04/2009 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: خطاب الهيئة بتاريخ  .ز
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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

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

لس هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مج2/6/1424وتاريخ 

ت التعليماوواعد الوزراء. وتتولى الهيئة اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والق

 .زمة لتطبيق أحكام نظام السوق الماليةالال

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 . للعمل في المملكة العربية السعودية البنوكفيه اليوم الذي تفتح  يوم عمل

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

 ولوائحه التنفيذية.

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  لذلكالمسيطرالجهاز اإلداري، وتفسر كلمة "% أو أكثر من أعضاء  30

 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. اللجنة

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية. أمين الحفظ

 .كل يوم عمليعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في  أيام التعامل 

 .بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر(صنـدوق السيولة  الصندوق

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساسي

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ 

 ؛ أوير الصندوق من منصب مدير للصندوقاالنسحاب الطوعي لمد  

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

 .المالية األهلي شركة مدير الصندوق

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

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل 

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

  :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.

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

 .US LIBOR 1 month Indexلشهر واحد  اليبور األمريكيمؤشر  االسترشادي المؤشر
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س فيما مدرو تعني مذكرة معلومات الصندوق المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مذكرة المعلومات

صناديق  ( من الئحة2)يتعلق 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

 .م2016/  5/  23الموافق 

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

 الشخص الذي يصدر أوراقا  مالية  أو يعتزم إصدارها. المصدر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 لة.لمماثاالودائع واألوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات  أدوات سوق النقد

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

عضو مجلس إدارة صندوق 

 غير مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء المستقلين.

 كما يحددها مدير الصندوق. واالقتصاداتلظروف العادية لألسواق المالية 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

 غير التغيير األساسي من شأنه أن: أي تغيير التغيير المهم

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

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

 مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما؛

 ،يقدم نوعا  جديدا  من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق 

  تسدَّد من أصول الصندوق؛ أويزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي 

 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

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

 دوالر أمريكي. الدوالر 

 .كل يوم عملاأليام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في  أيام التقويم

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

نظام ضريبة القيمة 

 المضافة 

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

 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

مفتوح يستثمر   -النقد أسواق صندوق – متخصصهو صندوق استثماري عام بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر( صندوق السيولة 

 .المماثلةأساسا  في أدوات النقد قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف 

 للصندوقاألهداف االستثمارية  .2

بالريال أو  المقومة إلى توفير السيولة وزيادة رأس المال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل الصندوق يهدف

كما يجوز  .والمخاطر المماثلةذات األهداف والمرخصة من الهيئة  العامة الدوالر أو كالهما وغيرها من الصناديق االستثمارية

جل مثل الصكوك ألستثمارات طويلة االفي ا صافي قيمة األصول % من20تتعدى  السبة بنستثمار كحد أقصى واالللصندوق 

   كالهما.مريكي أو ألا رأو الدوالالسعودي  يالبة المقومة بالرلمنتجات المركاوالسندات و

 سياسات االستثمار وممارساته  .3

 يستثمر الصندوق:

 بشكل رئيسي في أدوات النقد قصيرة األجل المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛ 

  منتجات الصكوك والسندات وال أدوات مثل األجل طويلة استثمارات % من صافي قيمة األصول في20بنسبة ال تتجاوز

 المركبة )فيما عدا التوريق( المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛

  الستثماريةا الصناديق في األصول قيمة صافي من% 10 تتجاوز ال المشابهة بنسبة العامة الصناديق االستثماريةوحدات 

 .المماثلة والمخاطر األهداف ذات الهيئة من والمرخصة العامة

 

 مدير قومويمن وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد.  تتباينتعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدالت الفائدة والتي 

 هذه تذبذب لىع السوق توقعات وتأثير العائد، منحنى مؤشرات طريق عن المستقبلية الفائدة معدالت وتحليل بدراسة الصندوق

 .السيولة من اليومية الصندوق احتياجات توقعات وتحليل اليومية المراقبة وكذلك المعدالت

ممارسة د بورز كوستاندرد انعلى تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مثل موديز وفيتش  أيضاويعتمد مدير الصندوق 

 إضافة، فإن الصندوق: عامة.

  لن يستثمر في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمارBaa3   حسب تصنيف موديز وBBB-  حسب

 رد اند بورز: مع ذلك  تصنيف ستاند

 شرط أن بغير المصنفة وفي المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت  أصوله من% 20 قصوى بنسبة االستثمار لصندوقل يمكن

 ابت.دخل الثفي تلك الحالة على معايير تقييم المخاطر الداخلية لتقييم المؤسسات أو أدوات اليعتمد مدير الصندوق 

 لصندوقللعائد واالمعايير المعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير المخاطر والسيولة 

 االستثماري الُمستثمر فيه، حسب الحاجة. 

 ويجوز ظيرة.% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف الن25استثمارات الصندوق ما نسبته لن تتجاوز 

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

 تقويميا .( يوما  120يجب أن يكون للصندوق متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )

ن سيول نقدية % على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكو10يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 ( أيام.7أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )

 :أدناه المبين النحو على الصندوق استثمارات وستكون
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 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  االستثمار

 %100 %80 أدوات النقد قصيرة األجل 

 %20 %0 الصكوك واألدوات والمنتجات المركبة

المشابهة  وحدات الصناديق  االستثمارية العامة

والمرخصة من هيئة السوق المالية ذات 

 المخاطرة المماثلة

0% 10% 

 

 في الصندوق باالستثماراتالمخاطر المرتبطة  .4

 طبيعة وباعتبار.  نسبيا   منخفضة مخاطر مع المال رأس في البسيط بالنمو يرغب الذي للمستثمر مناسب ا الصندوق يعتبر

 سعر يرتفع قد لذلك، ونتيجة النقص، أو للزيادة تخضع وقد متغيرة والدخل الصندوق في االستثمار قيمة فإن الصندوق، استثمارات

 .تابعيه من أي أو الصندوق مدير يضمنها التزامات الوحدات مالكي استثمارات وال تشكل ينخفض أو الوحدة

 3ي القسم وضحة فمإن عوامل المخاطر الرئيسية التي يجب على مالكي الوحدات النظر فيها بعناية قبل االستثمار في الصندوق  

 .دوقى، مخاطر عامة ومخاطر متعلقة باستثمارات الصنمن مذكرة المعلومات. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخر
 

ول أدناه المعلومات التالية: العائد الكلي لسنة ولثالث سنوات ولخمس سنوات وإجمالي اوضح الجدتاألداء السابق للصندوق  .5

مدار الخمس سنوات العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على 

 الماضية:

  سنوات:العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس 

 لصندوق %ل العائد الكلي الفترة

 1.79 سنة

 4.60 سنوات 3

 6.31 سنوات 5

 172.20 منذ التأسيس 

 

  السنوية لكل من السنوات العشر الماضية العائداتإجمالي 

2010 السنة

 م

2011

 م

2012

 م

2013

 م

2014

 م

2015

 م

2016

 م

 م2019 م2018 م2017

العائد السنوي 

 الكلي %

0.71 1.14 1.03 0.45 0.21 0.39 1.23 1.09 1.58 1.79 

 

  ق(:ثما ينطبعلى مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس )حي االسترشاديأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر 

 عائد المؤشر % عائد الصندوق % الفترة

 2.25 1.79 سنة

 5.58 4.60 سنوات 3

 6.32 6.31 سنوات 5

 118.10 172.20 منذ التأسيس 
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .ب
 

 :ندوقصول الصيوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل الخدمات والعموالت والمبالغ التي يتم دفعها )دون حساب القيمة المضافة( من أ
 

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

 

قابل الخدمات من مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات بخصوص م (5)الفقرة من الشروط واألحكام و (7) ةيرجى الرجوع إلى الفقر

 والعموالت واألتعاب.

 سعودي(المبلغ )لاير / النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

والتي يجب دفعها لمدير الصندوق بعد  % سنويا  من صافي أصول الصندوق0.50

 :تاليةخصم المصاريف وااللتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المعادلة ال

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

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x ضريبة القيمة(

 (1المضافة + 
 

بع رستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل او احتسابوسيتم 

ن يوم تقويم للربع المعني مسنوي. بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل 

 السنة.

ي يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل من قيمة الرسوم اإلدارية الت

ع بجمي يستقطعها في أي وقت حسب تقديره المطلق على أن يتمتع جميع مالكي الوحدات

 .الفئات بحقوق متساوية و أن يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق

 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(

 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ % سنويا  0.0125نسبة 

 دوالرا أمريكيا لكل صفقة. 20رسوم الصفقات )بالدوالر(: 

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول إجمالي

 رمأتعاب المحاسب القانوني )طبقا  للعقد المب

فة حسب القيمة المضاتخضع لضريبة  –

 نظام ضريبة القيمة المضافة(

إجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م سنويا  دوالر أمريكي  13,333

 .م مع المحاسب القانونيطبقا للعقد المبر الصندوق

 الرسوم الرقابية للهيئة *
 صندوقالإجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م سنويا  دوالر أمريكي  2,000

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسومطبقا 

 ال تنطبق.  رسوم المؤشر االسترشادي

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة المضافة(

 إجمالي أصول نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م  سنويا   دوالر أمريكي  1,333

 .لرسوم المقررة من تداولطبقا ل الصندوق

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين*

 تقدر المصروفات الخاصةو دوالر أمريكي. 1,212: يعادل ما التقريبي المبلغ

 وق()يديرها مدير الصند صناديق لعشرةبالصندوق من اجمالي المصاريف المدفوعة 

ستقلين عضاء الملاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم األ 80,000بمبلغ اجمالي 

ألصول اوسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي  التقليديةلجميع الصناديق 

  التقليدية.بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق 

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )المصاريف 

 اإلدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

مة % من صافي قي0.5المصاريف ما نسبته الرسوم ومتوقع أن تتعدى هذه المن غير 

% من  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةاألصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

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

 إلدارةا أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة والمصاريف الرسوم ذلك في)بما 

 .رسوم االقتراضو والتعامل والحفظ
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 المستندات المتاحة لالطالع .ج
 

علومات ول على ملالطالع عليها لدى مدير الصندوق كما ويمكن الحصسيتم توفير نسخ من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات 

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

 مدير الصندوق .د
 

 (SNB األهلي المالية )كابيتالشركة  -
 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 

 السعوديةالمملكة العربية 

 + 966 920005920  الهاتف: -

 + 966 11 299 2385  :الفاكس -

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني -

 

 الموزع .و
 

  ال ينطبق.
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 معلومات عامة .1
 مدير الصندوق .أ

 رقم تجاريال السجل بموجب السعودية، العربية المملكة أنظمة بموجب مؤسسة شركة ،(SNB كابيتال) المالية األهلي شركة

 هـ1427 الحجة ذو 3 بتاريخ 06046-37 رقم الرخصة بموجب له مرخص كشخص الهيئة قبل من ومرخصة 1010231474

 ووكيل أصيل بصفة والتعامل بالتغطية التعهد المشورة، الترتيب، والحفظ، اإلدارة، خدمات لتقديم( م2006 ديسمبر 24 الموافق)

 .المالية األوراق في
 

 مدير الصندوقالرئيسي ل كتبالمعنوان  .ب

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

 الموقع االلكتروني لمدير الصندوق .ج
 

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

 أمين الحفظ .د
 

العليا،  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  طبقةلعالقة المواألنظمة واللوائح األخرى ذات اخاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومدير الصندوق  الصندوق إن

 . المملكة
 

 .ئة تحل محلهاأو هيلجنة الإلى  واألحكام الشروط هذه فيما يخص ي الوحداتمالكأي من بين مدير الصندوق ونزاع ينشأ  يحال أي
 

ي البلد فبها  المعمول واللوائح ألنظمةوق واالستثمارات والممتلكات يخضع ليوافق المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصنديقر و

 المعني.
 

ختصة وال مي سلطة أمن قبل اه ضروريا  بهدف ضمان التقيد باألنظمة واللوائح المعمول بها يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أي اجراء ير

 .المستثمر أو أي طرف آخرفي هذا الخصوص اتجاه مسئولية مدير الصندوق أي يتحمل 

 

  الصندوقأهداف  .3
 

 صندوقالأهداف  .أ

 

توفير السيولة وزيادة رأس المال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل المقومة بالريال أو إلى  الصندوق يهدف

كما يجوز والمخاطر المماثلة. ذات األهداف والمرخصة من الهيئة  العامةوغيرها من الصناديق االستثمارية الدوالر أو كالهما 

جل مثل الصكوك ألستثمارات طويلة االفي ا صافي قيمة األصول % من20تتعدى  السبة بنستثمار كحد أقصى واالللصندوق 

  كالهما.مريكي أو ألا رأو الدوالالسعودي  ياللمنتجات المركبة المقومة بالراوالسندات و

 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
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 وممارساته االستثمارسياسات  .ب

 يستثمر الصندوق:

  كالهما؛بشكل رئيسي في أدوات النقد قصيرة األجل المقومة بالريال أو الدوالر أو 

  منتجات الصكوك والسندات وال تأدوامثل  األجل طويلة اراتاستثم % من صافي قيمة األصول في20بنسبة ال تتجاوز

 المركبة )فيما عدا التوريق( المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛

 ألهدافا ذات الهيئة من والمرخصة العامة االستثمارية الصناديق في األصول قيمة صافي من% 10 تتجاوز ال بنسبة 

 .المماثلة والمخاطر

دير يقوم مدوق على توقعات معدالت الفائدة والتي تتباين من وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد. وتعتمد استراتيجية الصن

هذه  بلى تذبذعالمستقبلية عن طريق مؤشرات منحنى العائد، وتأثير توقعات السوق الصندوق بدراسة وتحليل معدالت الفائدة 

 احتياجات الصندوق اليومية من السيولة. وكذلك المراقبة اليومية وتحليل توقعات ،المعدالت

 

ز كممارسة ند بورعلى تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد ا ويعتمد مدير الصندوق أيضا

 عامة. إضافة، فإن الصندوق:
 

  لن يستثمر في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمارBaa3   حسب تصنيف موديز وBBB-  حسب

 رد اند بورز: مع ذلك تصنيف ستاند

  شرط أن بت وغير المصنفة % من أصوله في المؤسسات أو أدوات الدخل الثاب20يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى

   ثابت.دخل اليعتمد مدير الصندوق في تلك الحالة على معايير تقييم المخاطر الداخلية لتقييم المؤسسات أو أدوات ال

 

للصندوق  العائدالمعايير المعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير المخاطر والسيولة و

 االستثماري الُمستثمر فيه، حسب الحاجة. 

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

 ظيرة.% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف الن25استثمارات الصندوق ما نسبته لن تتجاوز 

 ( يوما  تقويميا .120يجب أن يكون للصندوق متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )

ن سيول نقدية ول الصندوق تكو% على األقل من صافي قيمة أص10يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 ( أيام.7أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )

 وستكون استثمارات الصندوق على النحو المبين أدناه:

 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق االستثمار

أدوات النقد قصيرة األجل المقومة بالريال أو 

 الدوالر أو كالهما
80% 100% 

الصكوك واألدوات والمنتجات المركبة طويلة 

 األجل المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما
0% 20% 

 المشابهة العامة الصناديق االستثمارية وحدات

 ذات المالية السوق هيئة من والمرخصة

 المماثلة المخاطرة

0% 10% 
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  صندوقالمدة  .4
 

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. -النقد أسواق -متخصص عام استثماري الصندوق هو صندوق
 

 االستثمار حدود/قيود .5
 

ذه ومذكرة ألحكام هها الئحة صناديق االستثمار والشروط واتفرضه للصندوق بالقيود والحدود التي يلتزم مدير الصندوق خالل إدارت

 المعلومات.

 العملة .6

من قبل  ريكيألماالصندوق هي الدوالر األمريكي وفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى الدوالر  عملة

ستالم تاريخ ا على سعر الصرف السائد في السوق والمتوفر لمدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذاً من مدير الصندوق بناء

 والر األمريكي. ويتحمل المستثمر مصاريف تحويل العملة. مدير الصندوق لمبلغ الشراء بالد

 ابل الخدمات والعموالت واألتعابمق .7
 

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

 

ن أصول م( مضافةغير شاملة لضريبة القيمة اللخدمات والعموالت والمبالغ التي يتم دفعها )يوضح الجدول أدناه تفاصيل مقابل ا

 :الصندوق

 المبلغ )لاير سعودي(/ النسبة النوع

أتعاب اإلدارة )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

والتي يجب دفعها لمدير الصندوق بعد  % سنويا  من صافي أصول الصندوق0.50

 :اليةادلة التخصم المصاريف وااللتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المع

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

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x ضريبة القيمة(

 (1المضافة + 
 

بع رستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل او احتسابوسيتم 

ن سنوي. بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعني م

 السنة.

ي يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل من قيمة الرسوم اإلدارية الت

ع بجمي يستقطعها في أي وقت حسب تقديره المطلق على أن يتمتع جميع مالكي الوحدات

 .بالمساواة من قبل مدير الصندوق الفئات بحقوق متساوية و أن يُعاملوا

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

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(

 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ % سنويا  0.0125نسبة 

 دوالرا أمريكيا لكل صفقة. 20رسوم الصفقات )بالدوالر(: 

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول إجمالي

 رمأتعاب المحاسب القانوني )طبقا  للعقد المب

تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب  –

 نظام ضريبة القيمة المضافة(

 إجمالي أصول نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بسنويا  وهو مدوالر أمريكي   13,333

 .م مع المحاسب القانونيطبقا للعقد المبر الصندوق

 الرسوم الرقابية للهيئة *
 صندوقالإجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بسنويا  وهو مدوالر أمريكي  2,000

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسومطبقا 

 ال تنطبق.  رسوم المؤشر االسترشادي
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 .وتدفع عند استالم الفواتيرتقويم في كل يوم المستحقة ساب األتعاب والمصاريف تحايتم  *

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

 

 نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق. وأاالسترداد  وأاالشتراك  على لن يتم فرض أي رسوم

 

 ترتيبات العمولة الخاصة .ج
 

يجب و. لة خاصةمع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات عمو

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

دية مبالغ نق الصندوق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحصول علىيابة عن الصفقات بالنبتنفيذ 

 مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.

 يم والتسعيرلتقوا .8
 

 الصندوق واستثماراتهيم أصول تقوكيفي ة  .أ

يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناء على جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوما منها المستحقات الخاصة 

 التقويم على نوع األصل حيث: وتعتمد طريقةبالصندوق في ذلك الوقت. 

ضافة إلى دع باإلالمبلغ المو على أساس( يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )المرابحة  -

 حتى يوم التقييم.  / المتراكمة األرباح المستحقة

 المدرجة. غير كبةوالمنتجات المروتستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة بالنسبة إلى الصكوك والسندات  -

لي، فسيتم سعير آاولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تأما بالنسبة ألغراض تقييم الصكوك والسندات المدرجة أو المتد -

ه الطريقة مح بهذاستخدام سعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام. ولكن إذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تس

 فيجوز لمدير الصندوق استخدام القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة.

 ثمر الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة ُمعلن عنه ألغراض التقويم. وفي حال است -

ها أمين ي يوافق علياعد التالطرق والقو بناء علىبالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها  -

 ندوق.الحفظ وبعد التحقق منها من قبل المحاسب القانوني للص

 

 وتكرارهاالتقويم  نقاطدد ع .ب

مغلقة  تداول. وإذا حدث وكانت السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء   5:30 الساعة بعد عمليتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم 

 تداول. خالل أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه 

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة المضافة(

 إجمالي أصول نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م  سنويا   دوالر أمريكي  1,333

 .لرسوم المقررة من تداولطبقا ل الصندوق

إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  المستقلين*

تقدر المصروفات الخاصة و أمريكي دوالر 1,212: يعادل ما التقريبي المبلغ

 وق()يديرها مدير الصند صناديق لعشرةبالصندوق من اجمالي المصاريف المدفوعة 

مستقلين لاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم األعضاء ال 80,000بمبلغ اجمالي 

ألصول اوسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي  التقليديةلجميع الصناديق 

  التقليدية.بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق 

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )المصاريف 

 ة التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكياإلداري

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

مة % من صافي قي0.5المصاريف ما نسبته الرسوم ومتوقع أن تتعدى هذه المن غير 

% من  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةاألصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

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

 إلدارةا أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة والمصاريف الرسوم ذلك في)بما 

 .رسوم االقتراض و والتعامل والحفظ
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 حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعيراإلجراءات التي ستتخذ في  .ج

الصندوق  م مديريجب على مدير الصندوق توثيق الحاالت التي يتم فيها تقويم أصول الصندوق أو تسعير الوحدة بشكل خاطئ وسيقو

أو  دوقول الصنصعن أي خطأ في تقويم أالوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين(  تعويض مالكيبوبدون تأخير 

 .ةتسعير الوحد

و أكثر من سعر الوحدة أ% 0.5ي التقويم أو في التسعير يمثل ويجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فورا  عند حدوث خطأ ف

والموقع اإللكتروني لتداول  )www.Alahlicapital.com,(عن ذلك في موقعه اإللكتروني واإلفصاح 

)www.tadawul.com.sa(  من الئحة صناديق االستثمار.  71وفي تقرير الصندوق الذي يتم إعداده وفقا  للمادة 
 

شكل بلوحدة اعن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر  ا  وسيضمن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخص

 من الئحة صناديق االستثمار.  72خاطئ وذلك وفقا  للمادة 

 احتساب سعر الوحدة طريقةوصف  .د
 

لى آخر ندوق إصعلى مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات من 

على سبيل  ي ذلك،أو من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات المستحقة من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما ف

لوحدة من اد سعر مصروفات المحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة المعلومات.  وسيتم تحديالمثال دون الحصر، الرسوم وال

وي أربع يغة تحتبيان سعر الوحدة بصخالل قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. ويتم 

 .عالمات عشرية على األقل

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها  .ه

لكتروني قع اإلسيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والمو

 لتداول في اليوم التالي التعامل ذي الصلة.

 تالتعامال .9
 

 مسؤولية مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد .أ

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

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

 12:00وذلك عند الساعة ، التحويلو عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.هذه وفقا لالئحة صناديق االستثمار و والتحويل يجب تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادو ظهًرا.

 .التقويم يوم بعد ملع يومي هي له االسترداد عائدات قيمة ودفع الوحدات حامل قبل من االسترداد بين انقضاؤها يجوز زمنية مدة أقصى

  دفع عوائد االستردادو االستردادالفترة الزمنية لتسليم طلبات  .ب

المعني، سيتم تنفيذ هذا  في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل ظهرا 12في حال تم تقديم طلب استرداد كامل لمدير الصندوق قبل الساعة 

 مل التالي.يوم التعا فيذه فيالطلب في يوم التعامل التالي. ومع ذلك، إذا تم تقديم طلب االسترداد بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم تن

 .التقويم يوم بعد ملع يومي هي له االسترداد عائدات قيمة ودفع الوحدات حامل قبل من االسترداد بين انقضاؤها يجوز زمنية مدة أقصى

 قيود على التعامل في وحدات الصندوق .ج

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

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

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

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 12:00وذلك عند الساعة سب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل، بالسعر الذي يحت

 ، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.طلب بعد الموعد النهائيالوفي حال تقديم  ظهًرا.

شأنه  خرى، منأصندوق إذا كان اشتراكه، من بين أمور ويجوز لمدير الصندوق، وفقا لتقديره المطلق، رفض اشتراك أي شخص في ال

 األنظمة واللوائح. أي من مخالفة

 .دوالر أمريكي 2,000 الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو

 .دوالر أمريكي 1,000الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 .أمريكيدوالر  1,000الحد األدنى لالسترداد هو 

 

 أو تعليق طلبات االسترداد وإجراءات تأجيلحاالت  .د

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

اتباع ر الصندوق بوم مديلتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الحالة، يق

ألخذ بعين ابي، مع ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسإجراءات عادلة 

ر سلبا على ، مما قد يؤث٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيودا على السيولة10االعتبار حد الـ 

لتي ااق المالية حد األسوأحالة تعليق التعامل في في جيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترداد يجوز تأ كما مالكي الوحدات المتبقين.

في نسبة إلى صامة باليستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مه

 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 

 عام أو  وق إما بشكلالصند امل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمتلكهاإذا علق التعامل في السوق التي يتم فيها التع

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

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

 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  عن اإلفصاحومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق وإشعار 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

، لوب تأجيلهاد المطفي حال تأجيل طلبات االسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االستردا

عين خذ بمع األ لجديدةاوسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبات 

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

 نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينأحكام  .و

ك الوحدات ارث مال منا  جزءيسمح بنقل ملكية الوحدة عندما تكون قاربهم. وأليجوز لمالكي الوحدات نقل ملكية وحداتهم في الصندوق 

لى علتي تنطوي الحاالت نقل ملكية الوحدة في ابوالذي يجب توزيعه بين ورثته وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها. كما يسمح  المتوفي

 والتي تعهد مالك الوحدات بموجبها رهن وحداته أو تقديمها كضمان. تنفيذ اتفاقيات رهون أو ضمان
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 استثمار مدير الصندوق في الصندوق .ز

ف عن حو يختلوتابعيه االستثمار في الصندوق لحسابهم الخاص، وال يتم التعامل مع هذا االستثمار علی نيجوز لمدير الصندوق 

قوق حمارسة االستثمارات األخرى في الصندوق من قبل مالكي الوحدات اآلخرين. وال يحق لمدير الصندوق وال ألي من تابعيه م

وق على الصند ق اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة عن تفاصيل استثماره فيالتصويت المرتبطة بوحداتهم. كما يجب على مدير الصندو

 اديق االستثمار.من الئحة صن 71موقعه اإللكتروني وموقع تداول وفي التقارير السنوية التي يعدها مدير الصندوق وفقا  للمادة 

 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  .ح

بعد الموعد االشتراك أو االسترداد في حال تم تقديم طلب و ظهًرا. 12:00عند الساعة ت االشتراك واالسترداد الموعد النهائي لتقديم طلبا

 النهائي المحدد، فسيتم تنفيذه في يوم التعامل التالي.

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ط
 

 طلبات االشتراك 

الل خعني من يكملوا ويقدموا إلى مدير الصندوق نموذج/طلب االشتراك الميجب على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات أن 

 ألهليع اإللكتروني لالهاتفية، الموق شركة األهلي الماليةكز االستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات امر

لمستندات أو اتقديم و الموافقة على الشروط واألحكام. يجب على مالكي الوحدات شركة األهلي الماليةوغيرها من تطبيقات  المالية

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

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

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

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

 طلبات االسترداد 
 

ل عليه من الحصو ل نموذج طلب االسترداد المعني )والذي من الممكنيجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكما

قديم طلب يمكن ت وغيرها من المسندات والمعلومات التي قد يطلبها مدير الصندوق. كماأحد مراكز االستثمار لمدير الصندوق( 

غيرها من و لماليةا ألهليلكتروني لالهاتفية، الموقع اإل شركة األهلي الماليةاالسترداد من خالل القنوات األخرى مثل خدمات 

 .شركة األهلي الماليةتطبيقات 
 

 .لمعنيلتعامل ااعمل بعد يوم  يوميتتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد ال 
 

، االشتراك ن مبلغمإلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتإذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤد

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

نقل  صندوق أوإلى صندوق آخر يديره مدير ال( أو أي جزء منها)استثماراتهم في الصندوق  تحويل يجوز لمالكي الوحدات طلب

حسب ة الالزمدات إلى مدير الصندوق مصحوبا  بالمستن نقلأقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب أي من ملكيتهم في الوحدات إلى 

ندوق صي تراك فكطلب استرداد من الصندوق وطلب اشالتحويل ما يحدده مدير الصندوق. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب 

( من هذه )ب7 رةالفق. وعليه، ستطبق رسوم االسترداد وفق ثان وفق ا لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار المعني

 الشروط واألحكام. 
 

دير مفإنه يجوز ل ،االشتراكمن مبلغ إلى ما دون الحد األدنى  ي إلى انخفاض استثمار مالك الوحداتسيؤدالتحويل إذا كان طلب 

وفي  .الثاني كامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوقتحويل الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب 

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

مل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصندوق في وقت تم طلب تحويل جزء أو كابقدم أحد مالكي الوحدات تإذا 

اآلخر أو تعليق تقييم أصوله، فإنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد االسترداد في  االستثماريبذلك الصندوق  االشتراكفيه تعليق 

في ( والذي سيتم تحويل االستثمار إليه)ر في الصندوق اآلخ االشتراكالصندوق األول لحساب مالك الوحدات، وتُستكمل إجراءات 

وال يتحمل مدير . يوم التعامل األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استنادا  على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه لهذا الصندوق
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يتكبدها مالك  الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة أو خسارة فعلية قد

 .الوحدات
 

د ارة فعلية قأو خس وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائعة

 .يتكبدها مالك الوحدات
 

 تحويل الحد األدنى لمبالغ االشتراك واالسترداد وال .ي

 .دوالر أمريكي 2,000 الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو

 .دوالر أمريكي 1,000الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 .دوالر أمريكي 1,000الحد األدنى لالسترداد هو 

 

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

 .ال ينطبق

 

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

لصندوق أصول ا يقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيمة

هيئة تواصل مع الويجوز لمدير الصندوق ال( من الهيئة في هذا الخصوص إعفاءما لم يتم الحصول على )ماليين لاير سعودي  10دون 

في  افيةإض ، بالسعي للحصول علی استثماراتأشهر من تاريخ إشعار الهيئة 6مدير الصندوق، خالل وسيقوم . في هذا الخصوص

 . في هذا الخصوص يلتزم بتعليمات الهيئة الصندوق وأن

 سياسة التوزيع  .10
 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .أ

 

اح النقدية واألرب األرباح الرأسمالية استثماروبدال من ذلك سيتم إعادة  .لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات

 .صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق بارتفاعوسينعكس ذلك . الموزعة في الصندوق
 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع .ب

 ال ينطبق.

 

 كيفية دفع التوزيعات .ج

 ال ينطبق.

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات .11
 

أشهر  6بية األولية للصندوق ديسمبر، وتبلغ الفترة المحاس 31شهرا تقويميا تنتهي في  12تبلغ الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق  .أ

 مراجعةالسنوية ال ائم الماليةالموجزة والتقارير األولية والقو ويةيقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنو. يونيو 30تنتهي في 

 دون أي مقابل.  للصندوق والتي توفر لمالكي الوحدات عند الطلب
 

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

ا من نهاية الفترة  35 خالل للجمهوروسيوفرها األولية التقارير  األولية تقديم التقارير السنوية والتقارير  كما يمكن قرير.التب المعنيةيوم 

الموقع اإللكتروني لمدير نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على  بشكلإلى مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني و / أو 

 .الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول
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 التي فقاتللصوحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات المملوكة وسجل  مالكتزويد كل بمدير الصندوق  يقوم

ا من كل  15الوحدات خالل على  أجريت قين لوحدات السابكما يرسل مدير الصندوق لمالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي ا .صفقةيوم 

يه الصفقات التي أجريت يوما  من نهاية كل سنة مالية يلخص ف 30ل سنوي خالبيان الذين امتلكوا وحدات خالل السنة المالية المعنية( 

 على الوحدات خالل السنة.

الهيئة،  ى تحددهاتداول، وأي وسيلة أخراإللكتروني لموقع المدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني و ويفصح

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

ق في أي للصندوولية األلتقارير واالموجزة والتقارير السنوية السنوية بعد المراجعة والقوائم المالية  التقارير السنويةيتيح مدير الصندوق  .ج

 تداول.لمن المراكز االستثمارية لمدير الصندوق باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق الموقع اإللكتروني 

 ي الوحداتمالكسجل  .12
ر الصندوق قوم مدييو. قاطعا على ملكية الوحدات الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليال   يمالكيحتفظ مدير الصندوق بسجل محدث ل

ن م مستخرجوق مدير الصند ويقدم في المعلومات الواردة في السجل.يعلم به ليعكس أي تغيير  الوحدات فورا   يمالكبتحديث سجل 

 جمستخرالبين وال ي مدير الصندوق.لستثمار اال، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز يطلب ذلك مجاناحدات و مالكالسجل إلى أي 

 الوحدات الذي طلبه. مالكهذا إال المعلومات ذات الصلة ل

 اجتماع مالكي الوحدات .13
 

 ي الوحداتمالكعقد اجتماع  .أ

ي لوحدات في امالكيجب على مدير الصندوق عقد اجتماع لوي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. مالكيتم عقد اجتماع 

جمالي وحدات إ٪ من قيمة 25ما ال يقل عن  يمثلون/يمثل وحداتمالك/مالكي أو  أمين الحفظأيام من تلقي طلب خطي من  10غضون 

 الصندوق.

 الوحدات يمالكإجراءات الدعوة الجتماع  .ب

ال تداول وإرسل اإللكترونيموقع الوعلى  اإللكترونيعلى موقعه خالل إعالن ي الوحدات من مالكمدير الصندوق عقد اجتماع ليطلب 

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

 ريجب على مدي ت نفسه،قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوق

 هيئة.الالصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى 

مة وحدات الصندوق ٪ من قي25عن  مالكين لما يقلاليكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات 

 .مجتمعين أو نسبة أكبر

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

قل ام على األبل خمسة أيي الوحدات وأمين الحفظ قمالكميع ، وبإرسال إخطار كتابي إلى جاإللكتروني لتداولموقع والموقعه اإللكتروني 

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

 أو بالوكالة(.

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

مبادئ وفقا لل الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل الفنية الحديثة يمالكيجوز عقد اجتماعات  -

 .الهيئةضها التنظيمية التي تفر
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 ي الوحداتمالكحقوق  .14
 وحدات الحق في: مالكلكل 

 

 اشتراك عند االشتراك في الصندوق؛تأكيد الحصول على  -

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

 اجتماع مالكي الوحدات؛

 للصندوق من مدير الصندوق؛السنوي البيان  الحصول على -

ق وتلقي في المكاتب المسجلة لمدير الصندو التاريخية صافي قيمة األصول بياناتفحص صافي قيمة األصول وكافة  -

 تفاصيل صافي قيمة األصول فيما يتعلق بالوحدات المملوكة لمالك الوحدات.

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

 بالتحديثات السنوية الالزمة؛

 ي الوحدات؛مالكطلب عقد اجتماع ل -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -

 تعيين ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ -

ي معلومات مدير الصندوق وأ طلب ذلك منعند األولية ر للصندوق والتقاريالموجزة الحصول علی التقارير السنوية  -

 االستثمار؛ صناديقمن الئحة  71أخرى علی النحو المبين في المادة 

 تلقي إجراءات الصندوق للتعامل مع تضارب المصالح؛ -

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

 ؛ي الوحدات عند الطلب مجانامالكمن سجل  مستخرجالحصول على  -

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

)كما هو  أساسيفي الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد )إن وجدت( قبل أي تغيير جوهري أو وحدات المالك استرداد  -

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

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

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

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

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

 الصندوق.

 اتخصائص الوحد .16
ات في د من الوحدإصدار عدد غير محد االستثمار،الئحة صناديق ودون المساس بأحكام دير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، يمكن لم

قوق الحت نفس سيكون لجميع مالكي الوحداأن الصندوق لديه فئة واحدة فقط.  من نفس الفئة مع مالحظة تكونالصندوق شريطة أن 

صة ل وحدة حكل وتمث وحدات في الصندوق(.في حال امتالكهم  صويتالذين لن يكون لهم حقوق ت وتابعيهباستثناء مدير الصندوق )

ي مالكع على للتوزي لوحدة المتاحةصافي قيمة ا متناسبة في الصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم

ر، يعتبر ين أو أكث، إذا كانت الوحدات مشتركة بين شخصبموجبهما لم ينص على خالف ذلك  .بالتناسب الوحدات بين الوحدات المعنية

من كل  يمات خطيةلعمل نيابة عنهم بناء على تعلصندوق لمدير اللكا مشتركا لهؤالء األشخاص، ويفوضون استثمار في الصندوق مأي 

 أو أي منهم.
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 الصندوق حكامأشروط و التغييرات في .17
 

موجب مطلوبة ب إخطاراتأو بعد الحصول على أي موافقات و/ واألحكامالشروط  هذه أن يعدل المطلقلمدير الصندوق وفقا  لتقديره  .أ

 الئحة صناديق االستثمار.
 

صدر من عادي يقرار  من خاللالوحدات ) يمالكالوحدات على أنه يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة  ومالكيوافق  .ب

ي مالكفقة على موا بعد الحصولالشروط واألحكام من قبل مدير الصندوق. و هذه بتنفيذ أي تغييرات أساسية على يتعلق فيماالصندوق( 

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

 لكترونيإلا موقعالو على موقعه اإللكتروني واإلفصاح عن ذلك بهذه التغيرات األساسية ي الوحداتمالك بإشعارمدير الصندوق  سيقومو

سارية  ساسيةييرات األوحدات استرداد وحداته قبل أن تصبح هذه التغ مالك. ويحق لكل ( أيام من سريان التغيير10) خالل وذلك تداولل

 رسوم استرداد )إن وجدت(. المفعول دون تكبد أي
 

لهيئة الوحدات وا يمالكبإشعار مدير الصندوق  سيقوم الشروط واألحكام، هذه على مهمةاقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات في حال 

اح عن اإلفصبالصندوق  ديروسيقوم م. قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير( يوما 21عن ) في فترة ال تقل يا  كتاب

من سريان يام أ 10قبل  ةأو بالطريقة التي تحددها الهيئ تداولل اإللكتروني موقعالمهمة على موقعه اإللكتروني والتفاصيل التغييرات 

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

حدات مالكي الو بإشعارالصندوق  سيقوم مدير ،لشروط واألحكامهذه ال واجبة اإلشعاراقترح مدير الصندوق تنفيذ تغييرات  في حال

قعه جبة اإلشعار على مواإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الوابمدير الصندوق  وسيقوم. أيام من سريان التغيير( 8) قبل يا  والهيئة كتاب

 .يوما  من سريان التغيير 21وذلك خالل اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول 

 71ا للمادة ندوق وفقفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الص والواجبة اإلشعارألساسية والمهمة وستدرج تفاصيل جميع التغييرات ا

 من الئحة صناديق االستثمار.

 إنهاء الصندوق .18
مالكي  إشعاربق مدير الصندوق في حال رغبته في إنهاء الصندو سيقومالشروط واألحكام،  هذه دون اإلخالل بما تم النص عليه في

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

صحيح تصندوق من ماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير ال 10 متطلب دون في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما

ت بذلك مالكي الوحداإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة وبمدير الصندوق  سيقومتاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك، أشهر من  6الوضع خالل 

 ذلك المتطلب. إعفاء من إال إذا تم الحصول على 

صندوق. تصفية الت إجراءامدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء ب سيقومومذكرة المعلومات،  الشروط واألحكامهذه بدون اإلخالل 

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

 الصندوقمدير  .19
 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤوليته .أ
 

ام واألحك الشروطهذه يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار و .1

 ومذكرة المعلومات.
 

في  لهم بما االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخصيجب على مدير الصندوق  .2

يكون عقول. وذلك واجبات األمانة اتجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص الم

ه أو وء تصرفسأو إهماله أو  مدير الصندوق مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله

 تقصيره المتعمد.
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هم. لمرخص لمدير الصندوق مسؤوال  بشكل أساسي عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص ا يكون .3

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

 لهم.الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص 
 

 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4
 

 إدارة الصندوق   -أ

 اإلدارية للصندوقالخدمات عمليات الصندوق بما في ذلك  -ب

 طرح وحدات الصندوق  -ج

املة ك أنهاالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات واكتمالها المعلومات الواردة فيها و  -د

 مضللة.واضحة وصحيحة وغير و

 ؛ل معهاوضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعام -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

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

ا، لمؤسسةصالحياتهيجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن  و أكثر، أمالية  ، حسبما يراه مدير الصندوق مناسب ا ومالئم 

في عقد مع  الدخوليلي بعبارة "الطرف المخول"، و للعمل كمستشار أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق، والذي يشار إليها فيما

اشر أو شكل مببالطرف المخول لتوفير خدمات االستثمار و/ أو خدمات الحفظ وخدمات اإليداع ألي أوراق مالية وأصول، سواء 

 .من خالل أي طرف ثالث

اله وال كور أعالطرف المخول والمذ يفهم مالكي الوحدات أن مدير الصندوق لن يفصح عن أي معلومات حول مالكي الوحدات إلى

لمخول من لطرف اذا اإلفصاح ضروريا لتمكين اجب النظام، أو إذا كان هألي طرف ثالث إال إذا كان هذا اإلفصاح مطلوبا  بمو

 أداء مهامه.

  واستبدالهعزل مدير الصندوق األحكام المنظمة ل .ج

با  في تراه مناس بير آخرمناسبا  لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تد للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه

 حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

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

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

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

 لتنفيذية؛اوائحه لإذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالية أو  .4

دير مجل لدى الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول  .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 تسهيل ساعدة عتها في عزل مدير الصندوق، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل الماإذا مارست الهيئة صالحي

البديل. ويجب على مدير  ( يوما  األولى من تعيين مدير الصندوق60النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )

ود جميع العق البديل روريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوقالصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ض

تثمارية اسارات قرالمرتبطة بالصندوق. كما يجب على مدير الصندوق، في حال عزله من قبل الهيئة، التوقف عن اتخاذ أي إجراءات 

ندوق دير الصمأي وقت سابق تحدده الهيئة. وكما يجب على  تخص الصندوق ذي العالقة بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل أو في

 ق.دير الصندوبعزل م الهيئة حقها االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات العالقة وغيرها من التعليمات في الحاالت التي تمارس فيها
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 أمين الحفظ  .20
 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته .أ
 

حة أو الئ الث أو أكثر بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمارالحفظ ألي طرف ثدون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمين  -

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

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

 المتعمد.

فة تخاذ كااي الوحدات، ويكون مسؤوال  عن مالكيكون أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن  -

 التدابير اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين الحفظ من الباطن .ب
 

أو مدير  لصندوقارف ثالث أو أكثر أو تابعيه بالعمل كأمين حفظ للصندوق من الباطن من غير مدير يجوز ألمين الحفظ تكليف ط

 الصندوق من الباطن أو أي من تابعيهم. 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ج
 

في حال  راه مناسبا  تير آخر اتخاذ أي تدبللهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين أمين حفظ بديل أو 

 :وقوع أي من الحاالت اآلتية

 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

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

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

 أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذات أهمية جوهرية. .5

ما ت الهيئة، كتعليماتها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا  لاست الهيئة صالحيإذا مار

ؤوليات إلى س للمسيتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السل

حيثما  المعزول أن ينقل، ( يوما  األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ60)أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ 

 ق.الصندوكان ذلك ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة ب

 ة مالكيبشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحويجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى 

ل مين حفظ بديعيين أتبذلك فورا . ويجب على مدير الصندوق  كتابيا   الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات

ق ر الصندومديمن تسلم أمين الحفظ إشعار العزل، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع  ا  يوم 30خالل 

ني والموقع إللكترواوسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح فورا  في موقعه  أمين الحفظ البديل. للمسؤوليات إلىالسلس  لتسهيل النقل

 اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

 المحاسب القانوني .21
 القانوني للصندوق حاسباسم الم .أ
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 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته .ب
 

ئم المالية ة القواالصندوق، مسؤوال  عن مراجعإدارة  ، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلسييكون المحاسب القانون

هذه ، رديق االستثماصناحة األولية والسنوية للصندوق وفقا  للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الئ

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.
 

 األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني  .ج
 

 دناه.ذكورة أالمالصندوق في الحاالت  إدارة الصندوق استبدال المحاسب القانوني بعد الحصول على موافقة مجلسيحق لمدير 

 .ين واستبدال المحاسب القانونييجب الحصول على موافقة مجلس الصندوق عند تعي

ق تعيينه لذي سباراجع القانوني جب على مجلس الصندوق رفض تعيين المحاسب القانوني، أو توجيه مدير الصندوق باستبدال المي

 للصندوق في الحاالت التالية:

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

 ؛إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقال   (2

؛ شكل ُمرض  لمراجعة بلتأدية مهام اافية المؤهالت والخبرات الكيملك 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. ه وعن أصولأصول الصندوق عن أصوليفصل يجب على أمين الحفظ أن  .ب

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

لصندوق اأصول  صندوق من الباطن( أو أمين الحفظ )أو أمين الحفظ من الباطن( أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في

 ا  بهامسموح باتالمطال( إذا كانت 2؛ أو )وذلك في حدود ملكيته وحدات مالكان هذا الشخص ( ك1أو مطالبة فيها إال إذا )

 الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات. هذه عنها فيومفصح الئحة صناديق االستثمار بموجب 
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 إقرار مالك الوحدات  .23
المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، وأوافق/ نوافق أقر/ نقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص 

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

 

 

 وموافقة المستثمر إقرار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 

 

 

 بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر(صنـدوق السيولة  

 مفتـوح(  -النقد أسواق – متخصص عام استثماري )صندوق

 

 مذكرة معلومات

 أساسا   فتوح يستثمرم  -النقد أسواق – متخصصستثماري عام اهو صندوق بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر( السيولة صندوق  .أ

 في أدوات النقد قصيرة األجل وغيرها من الصناديق االستثمارية ذات األهداف المماثلة. 
 

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

  وفق ا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن الهيئة.
 

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

05008). 
 

  . م02/09/2021وتم تحديثها بتاريخ م 01/04/2018بتاريخ صدرت مذكرة معلومات الصندوق  .د

 

 الئحة صناديق االستثمار. ومحتوياتها ألحكام مذكرة المعلوماتتخضع  .ه
 

 نصح باألخذنوفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات،  المعلوماتمذكرة محتويات قراءة بالمستثمرين  ننصح .و

 بمشورة مستشار مهني.
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 معلومات هامة

رة لس إداوأعضاء مجروجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها، ويتحمل مدير الصندوق  .أ

كد أعضاء قر ويؤيكامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما  الصندوق مجتمعين ومنفردين

ى أن كدون علبصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤ مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق

 غير مضللة.المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات 
 

ذكرة ممحتويات  مسؤولية عن أيهيئة السوق المالية ال تتحمل ووعرض وحداته. الصندوق  على تأسيس السوق المالية وافقت هيئة .ب

تنتج  أي خسارة ومن ،كانت مهماأي مسؤولية  منصراحة وتخلي نفسها  ،دقتها أو اكتمالهاوال تعطي أي تأكيدا يتعلق ب، المعلومات

أن جدوى بشأي توصية  السوق المالية هيئة وال تعطي .المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منهاعما ورد في مذكرة 

 ماتالمعلو حةصباالستثمار فيه أو تأكيد  هاتالصندوق توصيمن عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس صندوق الفي  االستثمار

 يمثله. أو من ن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمرالواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أ

 

 مستثمر.دوق والاالتفاقية الكاملة بين مدير الصن هاتملحقوجميع  الصندوق أحكام، إلى جانب شروط ول مذكرة المعلوماتتشك   .ج
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 هام

قية هذه االتفال تحومرين. بتقديم خدماته للمستث اي يقوم مدير الصندوق بموجبهتالة القالعوتحكم  نظاما  تكون هذه االتفاقية ملزمة  -

 بين مدير الصندوق والمستثمر فيما يتعلق بهذا الصندوق. توقيعها وأحكام سبقمحل أية شروط 
 

مدير  يتحمل الو 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 اؤولية مس الصندوق أي
 

رار اتخاذ أي ق قبل حاجةرة المهنية المناسبة عند الوالبحث عن المشو قراءة هذه الوثيقة بعنايةن المحتملين ينبغي على المستثمري -

ا لصندوق. كموحدات في استثمار في لالرأي مدير الصندوق كتوصية ب يعتدوا، ويجب أال الصندوقاستثماري فيما يتعلق بهذا 

 .منخفضيجب عليهم أن يفهموا أن مستوى مخاطر الصندوق 
 

جميع  وفي ه.بالذي قام  على بذل الجهود التجارية لضمان قيام أي طرف ثالث بتصحيح اإلجراءتقتصر مسؤولية مدير الصندوق  -

و أي خطأ إما بسبب أ تبعيباشر أو غير مباشر أو مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر م األحوال، لن يتحمل مدير الصندوق أي

مدير  ويتخذ، أي طرف ثالث يتسبب بهاتقصير أو إهمال متعمد أو تصفية أو إفالس أو إعسار أو أي إخفاقات مالية أخرى قد 

 الصندوق اإلجراءات الالزمة السترداد أي خسائر.

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

4 
 

 تعريفات
 واألحكام ومذكرة المعلومات هذه:تنطبق التعريفات التالية على الشروط 

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.

 شركة برايس واترهاوس كوبرز. المحاسب القانوني

األشخاص المرخص الئحة 

 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

( 30م/رقم ) جب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكيالتي تم تحديدها بمو هيئة السوق المالية الهيئة

لس هـ.  وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مج2/6/1424وتاريخ 

ت التعليماوواعد الوزراء. وتتولى الهيئة اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والق

 .كام نظام السوق الماليةالالزمة لتطبيق أح

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس

 للعمل في المملكة العربية السعودية.  البنوكفيه اليوم الذي تفتح  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

 .كل يوم عمليعني األيام التي يتم فيها تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وذلك في  أيام التعامل 

 بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر(. صنـدوق السيولة  الصندوق

 أي من التغييرات التالية: التغيير األساسي

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته؛ 

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق؛ 

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق؛ أو  

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

 .المالية األهلي شركة مدير الصندوق

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

عضو مجلس إدارة صندوق 

 مستقل 

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

  :الحصرال 

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.

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

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

 .US LIBOR 1 month Indexلشهر واحد  اليبور األمريكيؤشر م االسترشادي المؤشر
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س فيما مدرو 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

 الشخص الذي يصدر أوراقا  مالية  أو يعتزم إصدارها. المصدر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 لة.لمماثاالودائع واألوراق المالية وعقود التمويل التجارية قصيرة األجل وغيرها من االستثمارات  أدوات سوق النقد

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

عضو مجلس إدارة صندوق 

 غير مستقل 

 عضو مجلس إدارة من غير األعضاء المستقلين.

 كما يحددها مدير الصندوق. واالقتصاداتلظروف العادية لألسواق المالية 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

 غير التغيير األساسي من شأنه أن: أي تغيير التغيير المهم

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

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

 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 

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

 شركة السوق المالية السعودية. تداول أو السوق المالية

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

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

 دوالر أمريكي. الدوالر 

 .كل يوم عملاأليام التي يتم فيها تحديد سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق وذلك في  أيام التقويم

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

نظام ضريبة القيمة 

 المضافة 

الموافق  هـ2/11/1438بتاريخ  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

 بالدوالر األمريكي )الرزين دوالر(.صنـدوق السيولة 

 

 اريخ إصدار شروط وأحكام الصندوقت .ب

  . م02/09/2021تعديلها بتاريخ م ، وتم30/9/1987

 

 وحداتهالصندوق وطرح  تأسيس موافقة الهيئة علىتاريخ  .ج

 

 م.30/9/1987و  م04/04/2009

 

 استحقاق الصندوقوتاريخ  الصندوقمدة  .د

 مفتوح غير مقيد بمدة محددة. -النقد أسواق – متخصص عاماستثماري  الصندوق هو صندوق

 عملة الصندوق .ه

ير قبل مدمن  مريكيألاعملة الصندوق هي الدوالر األمريكي وفي حال تم دفع قيمة الوحدات بأي عملة أخرى، يتم تحويلها إلى الدوالر 

م مدير خ استالعلى سعر الصرف السائد في السوق والمتوفر لمدير الصندوق، ويكون شراء الوحدات نافذا  من تاري الصندوق بناء

 الصندوق لمبلغ الشراء بالدوالر األمريكي. ويتحمل المستثمر مصاريف تحويل العملة. 

 سياسات االستثمار وممارساته .2
 

 األهداف االستثمارية للصندوق .أ

 

ا ر أو كالهمأو الدوال توفير السيولة وزيادة رأس المال من خالل االستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل بالريالإلى  الصندوقيهدف 

مار كحد ستثاالندوق كما يجوز للص والمخاطر المماثلة.ذات األهداف والمرخصة من الهيئة  العامةوغيرها من الصناديق االستثمارية 

المركبة  لمنتجاتاجل مثل الصكوك والسندات وألستثمارات طويلة االفي ا صافي قيمة األصول % من20تتعدى  السبة بنأقصى و

  كالهما.مريكي أو ألا رأو الدوالالسعودي  يالالمقومة بالر

 

  فيها بشكل أساسيصندوق المر ستثيوف التي س األوراق الماليةأنواع  .ب

 يستثمر الصندوق:

  ؛النقد قصيرة األجل المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهمابشكل رئيسي في أدوات 

  دا التوريق( % من صافي قيمة األصول في أدوات مثل الصكوك والسندات والمنتجات المركبة )فيما ع20بنسبة ال تتجاوز

 المقومة بالريال أو الدوالر أو كالهما؛

  الستثماريةا الصناديق في األصول قيمة صافي من% 10 تتجاوز ال المشابهة بنسبة العامة الصناديق االستثماريةوحدات 

 .المماثلة والمخاطر األهداف ذات الهيئة من والمرخصة العامة

 

 

رافية نطقة جغمبلد معين أو أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في  .ج

 معينة
 

االستثمارات يوضح الجدول أدناه و. بالريال أو الدوالر أو كالهماالمقومة أدوات النقد قصيرة األجل يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في 

 لكل منها: ةالمخصص والنسب المتوفرة للصندوق
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 الحد األعلى ألصول الصندوق  الحد األدنى ألصول الصندوق  االستثمار

 أو بالريال المقومةأدوات النقد قصيرة األجل 

 كالهما أو الدوالر
80% 100% 

 المقومة الصكوك واألدوات والمنتجات المركبة

 كالهما أو الدوالر أو بالريال
0% 20% 

المشابهة  وحدات الصناديق  االستثمارية العامة

والمرخصة من هيئة السوق المالية ذات 

 المخاطرة المماثلة

0% 10% 

 

شار إليه لنحو المااستراتيجية من شأنها استبعاد بعض الصناعات بل سيحافظ على أعلى درجات من المرونة علی لن يتبع الصندوق أي 

 . في أهداف االستثمار وسياساته
 

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

  .أي دولة/سوق معينةتنحصر استثمارات الصندوق في لن 
 

 ستثمارصندوق االلته االستثمارية اتخاذ قرارا أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض .ه
 

 الصندوق مدير ويقوممن وقت آلخر حسب ظروف سوق النقد.  تتباينتعتمد استراتيجية الصندوق على توقعات معدالت الفائدة والتي 

 وكذلك المعدالت هذه تذبذب على السوق توقعات وتأثير العائد، منحنى مؤشرات طريق عن المستقبلية الفائدة معدالت وتحليل بدراسة

 .السيولة من اليومية الصندوق احتياجات توقعات وتحليل اليومية المراقبة

 رسة عامة.ماورز كمندرد اند بعلى تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مثل موديز وفيتش وستا أيضاويعتمد مدير الصندوق 

 :إضافة، فإن الصندوق

حسب  -BBBحسب تصنيف موديز و   Baa3لن يستثمر في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار   -

 رد اند بورز: مع ذلكتصنيف ستاند

-   

ط أن يعتمد الدخل الثابت وغير المصنفة بشر% من أصوله في المؤسسات أو أدوات 20يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى  -

   ت.مدير الصندوق في تلك الحالة على معايير تقييم المخاطر الداخلية لتقييم المؤسسات أو أدوات الدخل الثاب

للصندوق  العائدالمعايير المعتمدة من مدير الصندوق في اختيار استثمارات الصندوق مبنية على معايير المخاطر والسيولة و

 ستثماري الُمستثمر فيه، حسب الحاجة. اال

ويجوز  .ظيرة% من صافي قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف الن25لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 

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

 ( يوما  تقويميا .120متوسط مرجح لتاريخ االستحقاق ال يتجاوز )يجب أن يكون للصندوق 

ن سيول نقدية % على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكو10يجب على مدير الصندوق أن يتأكد باستمرار من أن ما نسبته 

 ( أيام.7أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى )
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 األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقأنواع  .و
 

 األوراق المالية التالية:و االستثماراتال يستثمر الصندوق إال في 

 .األجل قصيرة النقد أدوات -

 .المركبة والمنتجات واألدوات الصكوك -

 %10 تتجاوز ال سبةبن المماثلة المخاطرة ذات المالية السوق هيئة من والمرخصة المشابهة العامة الصناديق االستثمارية وحدات -

 .ةالمماثل والمخاطر األهداف ذات الهيئة من والمرخصة العامة االستثمارية الصناديق في األصول قيمة صافي من

  

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

دوق يمكن للصن لية التيوالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، القيود على أنواع األوراق الما الئحة صناديق االستثمارتوضح كال  من 

 االستثمار فيها. 
 

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

  % من صافي قيمة أصول الصندوق.10عن ال تزيد نسبة بأخرى صناديق استثمار دوق االستثمار في الصن يجوز لمدير
 

ق يما يتعلفصالحيات االقتراض، وبيان سياسته  صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة .ط

 برهن أصول الصندوق
 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، وأال تزيد مدة هذا التمويل عن 10 تمويل، على أال يتجاوز أي مبلغ تمويال يطلبلصندوق أن ليجوز 

 .تغطية االستردادلأو أي من الشركات التابعة له  الصندوق مديرسنة، باستثناء االقتراض من 
 

 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
 

طر في ه المخاضمن معالجة هذتي تؤثر على استثمارات الصندوق وتيوجد لدى مدير الصندوق سياسات وإجراءات لتحديد المخاطر ال

ع خاطر بحذر مالمزيع بتوأقرب وقت ممكن، بما في ذلك إجراء تقييم للمخاطر مرة واحدة على األقل في السنة. کما يقوم مدير الصندوق 

ي صندوق ما فمدير ال يبذلاالعتبار السياسات االستثمارية للصندوق، واألحکام والشروط، ومذکرة المعلومات. عالوة على ذلك، باألخذ 

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

رة دوق ومذكوأحكام الصنشروط 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
 

 سعر وهو دنلن في كبيرة عالمية بنوك عدة بين الفائدة سعر هو. US LIBOR 1 month Index واحد لشهر األمريكي اليبور مؤشر

 إقراض المالع حول البنوك فيها تقدم يالفائدة الت أسعار أساس على( (Intercontinental Exchange ICE تنشره يومي مرجعي

 .النقد سوق في أخرى بنوك إلى مضمونة غير أموال
 

 االستثمار في عقود المشتقات .م
 

 يمكن للصندوق االستثمار في عقود المشتقات المرتبطة باألدوات والمنتجات المركبة.
 

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

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

  .وفقاَ لالئحة صناديق االستثمار
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 ر الرئيسية لالستثمار في الصندوقالمخاط .3
 

 استثمارات طبيعة وباعتبار.  نسبيا   منخفضة مخاطر مع المال رأس في البسيط بالنمو يرغب الذي للمستثمر مناسب ا الصندوق يعتبر .أ

 أو الوحدة سعر يرتفع قد لذلك، ونتيجة النقص، أو للزيادة تخضع وقد متغيرة والدخل الصندوق في االستثمار قيمة فإن الصندوق،

  ينخفض.
 

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

 بق.اء السا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األدال .ج
 

 .أي بنكلدى  ا  إيداعال يعد االستثمار في الصندوق  .د
 

تثمر في ستثمارات المس. وعالوة على ذلك، فإن االصندوقفي  االستثمارل عند اومعرضون لمخاطر خسارة األمالمستثمرون   .ه

مدير  تحمليال واه. تخضع لمخاطر االستثمار المذكورة أدن دير الصندوق أو أي شركة تابعة بلتشكل التزامات مضمونة لمال الصندوق 

 إال في حالة المستثمر، يتحملهاقد  فعليةعن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة  أوالصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبة أو مطالبات 

 ات.كرة المعلومللمخاطر المنصوص عليها في مذ ذلكيخضع وبجميع األحوال الصندوق، التقصير المتعمد أو اإلهمال الجسيم لمدير 
 

 الرئيسية لالستثمار في الصندوق:تشمل المخاطر  .و
 

 

 ضريبة القيمة المضافةالمخاطر المرتبطة ب
 

ل قيمة أصو ينتج عن ذلك انخفاض فيمما قد يخضع االستثمار في الصندوق لمخاطر ضريبية والتي قد تؤثر على سيولة الصندوق 

على  جبيتو ،يهبشكل سلبي على سعر الوحدة وأداء الصندوق وصافي قيمة أصوله. وعل والذي قد يؤثر الصندوق وعوائد استثماراته

ت في ع الوحدافيما يخص الضرائب التي تنطبق على شراء أو بي الحصول على االستشارة المهنية الالزمةالمستثمرين المحتملين 

 الصندوق.
 

 مخاطر الكوارث الطبيعية
 

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

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

 

 مخاطر تضارب المصالح
 

ؤثر سلب ا تي قد تقد يؤثر ذلك على موضوعية واستقالل قرارات مدير الصندوق وال إذا كانت هناك مصالح متضاربة مع مدير الصندوق

 .وسعر الوحدة على صافي قيمة أصول الصندوق ا  سلبي ا  ندوق وبالتالي قد يكون لها تأثيرعلى أداء الص
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
 

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

وقد  والكفاءةلديهم المستوى المطلوب من الخبرة  بدالء، قد يكون من الصعب العثور على ذي العالقة. وفي هذه الظروفوالموظفين 

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

 مخاطر لها عالقة بالمصدر
 

مات. وقد ات والخدفي الظروف المالية للمصدر بسبب التغيرات في اإلدارة أو الطلب أو المنتج للتغيراتتنشأ المخاطر من التعرض 

ي إلى ؤدتي قد تخالفات التي يرتكبها والتشمل هذه المخاطر أيضا الحاالت التي يخضع فيها المصدر إلجراءات قانونية بسبب الم

 لصندوقاي قيمة أصول سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافذلك ؤثر وقد ي المالية الورقةتخفيض قيمة 

 .وسعر الوحدة
 

 التعرض للتغييرات في التشريعات
 

تلفة ذات الصلة باألسواق بالتغييرات في التشريعات التي تسنها السلطات المخ، هناك مخاطر تتعلق الماليةفي األسواق ستثمار عند اال

وقد يؤثر ذلك سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة  .، مما قد يؤدي إلى تقلب حاد في األسعارالمالية

 .وسعر الوحدة األصول في الصندوق
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 مخاطر استراتيجية االستثمار
 

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

 .ر الوحدةوسع دوقاألهداف قد يؤثر سلبا على صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة أصول الصن
 

 األخرىمخاطر االستثمار في صناديق االستثمار 
 

قد تخضع لتقلبات قصيرة ومتوسطة األجل،  والتيهناك مخاطر قد تؤثر على صناديق االستثمار األخرى التي قد يستثمر فيها الصندوق 

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

 .وسعر الوحدة الصندوق

 

 المخاطر االقتصادية
 

 اجع أسواق المال خالل فترات الركودرتت قد عليه،و. بالعوامل االقتصادية العالمية والعوامل االقتصادية اإلقليمية يةسواق المالاأل تتأثر

، يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وباألخص. االقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق التراجعأو 

قد يكون لذلك تأثير على اإلنفاق الحكومي، وبالتالي و. بشكل كبير على أسعار النفط وإيراداته، وبالتالي فهو عرضة لتقلبات أسعار النفط

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

 .وسعر الوحدة األصول في الصندوق
 

 

قد و لمحلية.و األعالمية ايتعلق هذا الخطر باحتمال تكبد خسائر ناجمة عن انهيار نظام مالي يؤدي إلى آثار سلبية على االقتصادات كما 

 .حدةوسعر الو سلبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوقذلك يؤثر 

 مخاطر االئتمان

قد يستثمر مدير الصندوق مع أطراف بنكية في صفقات المرابحة، وهناك احتمال أن يكون المقترض أو الطرف المقابل لهذه المعامالت 

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

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

 .الوحدة

 مع أطراف ثالثة التعاملمخاطر 

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

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

 مخاطر التشغيل

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

أحداث خارجية بما فيها المخاطر القانونية، وتنشأ نتيجة تعطل محتمل في االعمال المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات للعمالء. ففي 

 .وسعر الوحدة لبا  على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون له أثر سلبي على صافي قيمة األصول في الصندوقحال تحقق ذلك قد يؤثر س

 الصكوك مخاطر 

ي حال فس المال يتعرض المستثمر لمخاطر رأ دالمضمونة وققد يستثمر الصندوق في الصكوك التي تعادل الديون ذات األولوية غير 

 دق وبالتالي كالهما اسي. وقد تكون هذه الصكوك مقومة بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي أووجود حدث ائتماني مع المصدر األس

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

 مخاطر المنتجات المركبة 

ودفعات  مختلفة مالية تصدر مع شروط قد يستثمر الصندوق من وقت آلخر في المنتجات المركبة. وتتمثل المنتجات المركبة بأدوات

بطة ر المرتسلة األصول والمؤشرات. وهناك بعض المخاط ومستويات مخاطرة مختلفة مرتبطة بأداء أحد األصول أو المؤشرات أو

 وتشمل هذه المخاطر ما يلي: المركبةباالستثمار في المنتجات 

لدخول او التي تم لمصدرة أالمحدد لاللتزامات األخرى اس التصنيف االئتماني : قد ال تستفيد المنتجات المركبة من نفالتصنيف االئتماني

ا ئتماني فيمنيف االبها من المصدر للمنتج المعني. وقد تطرأ تغييرات على بعض التصنيفات االئتمانية الصادرة عن بعض هيئات التص

ن مألمر الذي جعية/ اأو لألصول المرتهنة على سبيل الضمان أو الكيانات المر يخص الجدارة االئتمانية للمصدر أو الضامن )إن وجد(

 .وسعر الوحدة الصندوق في األصول قيمة صافي على سلبي أثر له يكون قد وبالتالي شأنه تخفيض قيمة االستثمار.
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لك حقوقا  ر ما ال يماستثما : يتم تطبيق القيود على عرض وبيع ونقل المنتجات المركبة في الدول المختلفة. وإن حامل شهادةقيود االنتقال

 فيصا على سلبي أثر له ونيك قد مما )كحق الرجوع بالمبلغ المستثمر في حال التعثر( لتلك التي تكون للمالك المباشر لالستثمار.مكافئة 

 .وسعر الوحدة الصندوق في األصول قيمة

 

ن أو الضامر بالمصد إن المنتجات المركبة عرضة لمخاطر االئتمان المرتبطة :مخاطر االئتمان األساسية للمصدر أو الضامن )إن وجد(

د( عن )إن وج أو األصول المرتهنة برسم الضمان )إن وجد( للمنتج المركب المعني، ونقصد بذلك عجز المصدر المعني أو الضامن

 سب مقتضياتح لمصدر،اوفاء بالدفعات أو االلتزامات المتصلة بذلك المنتج المركب. ويعتمد العميل على الجدارة االئتمانية لذلك ال

حصل قد ال يوالحال، أو الضامن واألصول المرتهنة برسم الضمان وليس أي جهة أخرى. وتخضع التصنيفات االئتمانية للتخفيض. 

ة ته المتعلقالتزاما المصدر و/أو الضامن أو تخلفه عن أداءسر أصل المبلغ أو جزءا منه في حال إعسار العميل على أي عائد و/أو يخ

 بالمنتج. 

 

 علقة بكيانسية المتالمركبة ذات الدخل الثابت عرضة لمخاطر االئتمان األسا ت: إن المنتجااألساسية لكيان مرجعيمخاطر االئتمان 

اإلفالس ولهيكلة اعدم إعادة هذه القروض و مرجعي ما. وفي حال حدوث واقعة من وقائع االئتمان كالتخلف عن الدفع أو إعادة هيكلة

ها تماما قد قيمتتف مية أو قدأقل من قيمتها االس ةالمركبة بقيم المنتجاتة المالية(. وقد تسترد ض/الوقف )كما في حال مخاطر المالءوالرف

ن م في اإلعالسؤوليتهمفي الحاالت الشديدة.، ودون أن يتعين على الوكالء دفع المزيد من األرباح. وسيكون هناك وكالء تعميم تتركز 

 لتاليوبا قيمته دانه لكاملأو فق المركب المنتجاض قيمة مما يكون سببا  في انخفعما يتحقق من وقائع يكون لها صلة باألوضاع االئتمانية 

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

 

ُ لحركة أسعار المخاطر السوق نات أداء الكيافائدة و: قد تتحرك القيمة السوقية للمنتجات المركبة صعودا  أو هبوطا  في السوق تبعا

 يف االئتمانوالتصني والحالة المالية للمصدر/ الضامن / األصول المرتهنة على سبيل الضمانالمرجعية ذات األولوية و/أو المؤشرات 

إن بالتالي، فوولوية. إن االحتفاظ بالمنتج ليس كاالحتفاظ باألسهم أو األصول ذات األوق وعوامل أخرى. أو الجدارة المتصورة في الس

 سلبي أثر هل يكون قد بالتاليو باألوراق المالية أو األصول ذات األولويةالقيمة السوقية للمنتج قد تتأثر بعوامل أخرى عدا تلك المرتبطة 

 .وسعر الوحدة الصندوق في األصول قيمة صافي على
 

 مخاطر السيـولة
 

قد تصبح أقل  المركبة والسندات والمنتجات الصكوكوتحويله إلى نقد، حيث أن بعض  األصلالمقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع 

تسييلها قد يصعب  المركبة والسندات والمنتجات الصكوكسيولة من غيرها مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض 

وقد يؤثر  األصول، من النوع هذابسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة االستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في  إلى نقد

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

 

 مخاطر معدالت الفائدة
 

بشكل عام وقد يؤثر ذلك سلبا   الماليةسواق األأسعار الفائدة على أسعار العمالت و والتقلبات في النقدية السياسة في التغييراتقد تؤثر 

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

 

 مخاطر العملة 

 

لعمالت. اضع لمخاطر تداول الصندوق في أوراق مالية قد ال تكون مقومة بالعملة األساسية للصندوق وبالتالي سوف يخي أن الممكن من

د يكون قق وبالتالي سلبا  على أداء الصندو ذلكقد يؤثر وفي سعر الوحدة  انخفاضاتأو  ارتفاعاتتؤدي التقلبات في سعر الصرف إلى 

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

 

 مخاطر التقلبات في االسعار: 

لربح ومعدالت ا لمتوقعةإن الحركة العامة في أسواق رأس المال المحلية والدولية واألسواق العقارية والظروف االقتصادية السائدة وا

صافي قيمة لصندوق واالسوق للوحدات وأداء وتكاليف التمويل وثقة المستثمرين والظروف االقتصادية العامة قد تؤثر سلبا  على سعر 

اء لك، فإن شر على ذأصوله. قد يتذبذب سوق الوحدات ويمكن أن يكون لنقص السيولة تأثير سلبي على القيمة السوقية للوحدات. وبناء  

 مثل هذه الوحدات يناسب فقط المستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بهذه االستثمارات.
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 التقنية:اطر المخ 

من  أو للهجوم الختراقيعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم المعلومات الخاصة به ل

ل. لى نحو فعاصندوق عخالل الفيروسات، أو قد تتعطل جزئيا  أو بشكل كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات ال

الوحدات  لى مالكي، ويؤثر بدوره عوسعر الوحدةذا األمر من شأنه أن يؤثر سلبا  على أداء الصندوق وصافي قيمة أصول الصندوق وه

 في الصندوق.

 :مخاطر التركز 

لى ع ثير سلبيلها تأ هي مخاطر تركز االستثمارات في جهة استثمار معين او دولة معينة والتي تحصل عند عدم التنويع والتي قد يكون

 أداء الصندوق.

 :مخاطر الحفظ 

ألعمال اتيجة لبعض لباطن ناتتعلق هذه المخاطر بالخسارة المتكبدة على األوراق المالية المحتفظ بها لدى أمين الحفظ أو أمين الحفظ من 

د لسجالت( وقاية حفظ كفاالتي ارتكبها أو قصور أمين الحفظ )مثل: اإلهمال، إساءة استخدام األصول، االحتيال، سوء اإلدارة أو عدم 

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

 :مخاطر التغيرات التنظيمية 

لمعمول اى األنظمة الت عليتستند المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه إلى التشريعات القائمة والمعلنة. ومن المحتمل إدخال تعد

ه أو استثمارات وق وعلىبها في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على الصند

 .الوحدةعر وسندوق المستثمرين وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء الصندوق وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الص

 :المخاطر السياسية 

 د تؤثر علىقاألمور  غير مباشر بالتطورات السياسية واالقتصادية في المناطق المجاورة، كون هذه مباشر أوقد يتأثر الصندوق بشكل 

ائد لى العور عثر مباشجميع األنشطة االقتصادية والتنموية، بما في ذلك أنشطة الصندوق. ويكون ألي تأثير على استثمارات الصندوق أ

 لمالكي الوحدات وبالتالي قد يكون لذلك تأثير سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 :مخاطر تقلبات أسعار الوحدة 

طت بت كلما هبخل الثاإن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي ترتفع فيها أسعار الصكوك وأسعار األوراق المالية األخرى ذات الد

بالتالي قد الصندوق و لى أداءعلما ارتفعت أسعار الفائدة مما قد تنتج تقلبات في سعر الوحدة. وقد يؤثر هذا سلبا  أسعار الفائدة وتنخفض ك

 يؤثر سلبا  على صافي قيمة األصول للصندوق وسعر الوحدة.
 

 معلومات عامة  .4
 

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق .أ
 

 رأس المال مع مخاطر منخفضة نسبيا .   في البسيط بالنمو يرغبيعتبر الصندوق مناسب ا للمستثمر الذي 

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

النقدية  احواألرب األرباح الرأسمالية استثماروبدال من ذلك سيتم إعادة  .لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات

 .صافي قيمة األصول وسعر وحدة الصندوق بارتفاعوسينعكس ذلك . الموزعة في الصندوق

 األداء السابق للصندوق .ج
 

ن ملسنوية لكل اائدات وإجمالي الع لخمس سنواتولثالث سنوات و واحدة ول أدناه المعلومات التالية: العائد الكلي لسنةاالجدوضح ت

 السنوات العشر الماضية وأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار الخمس سنوات الماضية:

 :نة واحدة وثالث سنوات وخمس سنواتالعائد الكلي لس (1

 لصندوق %ل العائد الكلي الفترة

 1.79 سنة

 4.60 سنوات 3

 6.31 سنوات 5

 172.20 منذ التأسيس 
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 إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية: (2

2010 السنة

 م

2011

 م

2012

 م

2013

 م

2014

 م

2015

 م

2016

 م

 م2019 م2018 م2017

العائد السنوي 

 الكلي %

0.71 1.14 1.03 0.45 0.21 0.39 1.23 1.09 1.58 1.79 

 

 ينطبق(: اإلرشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس )حيثماأداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر  (3

 % االسترشادي المؤشر أداء % الصندوق أداء الفترة

 2.25 1.79 سنة

 5.58 4.60 سنوات 3

 6.32 6.31 سنوات 5

 118.10 172.20 منذ التأسيس 

 

 األرباح الموزعة على مدار الثالث سنوات الماضية (4

 الصندوق أرباح على مدار السنوات الثالث الماضية.لم يوزع 

 

 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؛ -

جتماع اويت في بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التصممارسة حقوقه المتعلقة بالوحدات التي يملكها في الصندوق،  -

 مالكي الوحدات؛

 السنوي للصندوق من مدير الصندوق؛البيان الحصول على  -

صيل قي تفافحص صافي قيمة األصول وكافة بيانات صافي قيمة األصول التاريخية في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق وتل -

 بالوحدات المملوكة لمالك الوحدات.صافي قيمة األصول فيما يتعلق 

التحديثات تعلق بتالحصول على نسخ محدثة من الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والتي تعكس األداء المالي وأي أقسام أخرى  -

 السنوية الالزمة؛

 طلب عقد اجتماع لمالكي الوحدات؛ -

 تلقي دعوة من مدير الصندوق لحضور اجتماعات مالكي الوحدات؛ -

 ممثل لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه؛ تعيين -

خرى علی ومات أعند طلب ذلك من مدير الصندوق وأي معل 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؛ -

دد ا هو محوجدت( قبل أي تغيير جوهري أو أساسي )كموحدات المالك في الصندوق دون فرض أي رسوم استرداد )إن  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؛ -
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 مدير الصندوق؛ ول يقَدم وق بناء علی طلبالمراجعة للصند السنوية الحصول علی القوائم المالية -

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

 ي الوحداتمالك اتمسؤولي .ه
 

م في ثماراتهلن يكون مالكي الوحدات مسؤولين عن ديون والتزامات الصندوق، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من است

 الصندوق.

 حاالت وإجراءات إنهاء الصندوق .و
 

الصندوق  ه بإنهاءمدير الصندوق في حال رغبت 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

صحيح تصندوق من ماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير ال 10متطلب  انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دونفي حال 

 ت بذلكالكي الوحداة ومإنهاء الصندوق وإشعار الهيئبمدير الصندوق  سيقومأشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك،  6الوضع خالل 

 . متطلبإال إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك ال

لصندوق. اات تصفية مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق البدء بإجراء سيقومالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، هذه دون اإلخالل ب

ائد م توزيع عوويت ندوق.المدة المحددة لتصفية الص مبينا  عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول  نباإلعال 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 ةالمضاف غير شاملة لضريبة القيمةأدناه 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(

والتي يجب دفعها لمدير الصندوق بعد  % سنويا  من صافي أصول الصندوق0.50

 :تاليةخصم المصاريف وااللتزامات المستحقة. والتي سيتم حسابها وفق المعادلة ال

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

  )    x  األيام بين يوم التقويم الحالي ويوم التقويم السابق
1

365
   x ضريبة القيمة(

 (1المضافة + 
 

بع رستحقاق أتعاب اإلدارة لكل يوم تقويمي وسيتم دفعها بشكل او احتسابوسيتم 

ن سنوي. بناء على قيمة صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم للربع المعني م

 السنة.

ي لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل من قيمة الرسوم اإلدارية الت يحق

ع بجمي يستقطعها في أي وقت حسب تقديره المطلق على أن يتمتع جميع مالكي الوحدات

 .الفئات بحقوق متساوية و أن يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق

 حسب السعر السائد في السوق. رسوم االقتراض

التعامل )تخضع لضريبة القيمة  أتعاب

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 حسب السعر السائد في السوق.

أتعاب الحفظ )تخضع لضريبة القيمة 

المضافة حسب نظام ضريبة القيمة 

 المضافة(

 .من إجمالي األصول لدى مدير الحفظ % سنويا  0.0125نسبة 
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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

 ق.دير الصندومأو نقل ملكية الوحدات في الصندوق إلى صندوق آخر يديره االسترداد  وأاالشتراك لن يتم فرض أي رسوم على 

 

 ترتيبات العمولة الخاصة -د

اصة. مولة خعمع مراعاة الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات 

لخدمات سلع وايجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في ال

ى مبالغ صول علق أو بتقديم أبحاث لمصلحة الصندوق. ويحظر على مدير الصندوق الحالمتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن الصندو

 نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر. 

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

 .)شامال  القيمة المضافة( الصندوق

 أمريكيا لكل صفقة.دوالرا  20رسوم الصفقات )بالدوالر(: 

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

 .شهر كل نهاية الحفظ تحت األصول إجمالي

 رمأتعاب المحاسب القانوني )طبقا  للعقد المب

خضع لضريبة القيمة المضافة حسب ت –

 نظام ضريبة القيمة المضافة(

 إجمالي أصول نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بسنويا  وهو مدوالر أمريكي   13,333

 .م مع المحاسب القانونيطبقا للعقد المبر الصندوق

 الرسوم الرقابية للهيئة *
 صندوقالإجمالي أصول  نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بسنويا  وهو مدوالر أمريكي  2,000

 المالية. السوق هيئة قبل من المقررة للرسومطبقا 

 ال تنطبق.  االسترشاديرسوم المؤشر 

رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع 

تداول* )تخضع لضريبة القيمة المضافة 

 حسب نظام ضريبة القيمة المضافة(

 إجمالي أصول نم اقتطاعهلغ ثابت يتم بوهو م  سنويا   دوالر أمريكي  1,333

 .لرسوم المقررة من تداولطبقا ل الصندوق

اإلدارة إجمالي أتعاب أعضاء مجلس 

  المستقلين*

تقدر المصروفات الخاصة و أمريكي دوالر 1,212: يعادل ما التقريبي المبلغ

)يديرها مدير  بالصندوق من اجمالي المصاريف المدفوعة لسبعة صناديق أخرى

ألعضاء لاير سنويا . وتمثل هذه المصروفات رسوم ا 80,000بمبلغ اجمالي  الصندوق(

في يمة صاقوسيتم تخصيص الرسوم بناء على نسبة  التقليديةالمستقلين لجميع الصناديق 

  التقليدية.األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في الصناديق 

 

الرسوم واألتعاب األخرى: )المصاريف 

 اإلدارية التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي

الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، 

 ونفقات نثرية وغيرها(

مة % من صافي قي0.5المصاريف ما نسبته الرسوم ومتوقع أن تتعدى هذه المن غير 

% من  0.5)أي  الحد هذا فإن ذلك على . وعالوةاألصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم

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

 إلدارةا أتعاب باستثناء( الجدول هذا في المذكورة والمصاريف الرسوم ذلك في)بما 

 .رسوم االقتراض و والتعامل والحفظ

 الفرضيات:

 مستثمر واحد. .1

 .الوحدة(دوالر سعر  10×وحدة  10,000,000مليون دوالر ) 100 االستثمارقيمة  .2

 % ربع سنويا.5بعائد المبلغ  استثمار .3

 في شكل نقدي. االستثمار% من 10إبقاء  .4

 .%5نسبة ضريبة القيمة المضافة  .5

 دوالر  100,000,000

 

 قيمة االستثمار

 تفاصيل الصندوق  )أ(نقد  دوالر  10,000,000
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 .المصاريف األخرى أعاله تقديرية فقط وقد تزيد أو تنقص خالل السنة*

 .الصفقات زائد رسوم (الحفظإجمالي األصول لدى مدير ) *0.000125*1.05)**( 

 التقويم والتسعير  .6
 تقويم أصول الصندوق واستثماراتهكيفية  -أ

 حقات الخاصةالمست يتم التقويم على أساس العملة ويكون تحديد التقويم بناء على جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوما منها

 التقويم على نوع األصل حيث: وتعتمد طريقةبالصندوق في ذلك الوقت. 

ضافة إلى دع باإلالمبلغ المو على أساسيتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )المرابحة(   -

 حتى يوم التقييم.  / المتراكمة األرباح المستحقة

 مدرجة.ال غير والمنتجات المركبةوتستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة بالنسبة إلى الصكوك  -

ر م سعافسيتم استخد أما بالنسبة ألغراض تقييم الصكوك المدرجة أو المتداولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، -

جوز لمدير يقة فيآخر صفقة تمت في ذلك السوق أو النظام. ولكن إذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمح بهذه الطر

 لقيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة.الصندوق استخدام ا

 وفي حال استثمر الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة ُمعلن عنه ألغراض التقويم.  -

 استثمارات )ب( دوالر  90,000,000

 %(5×+ )ب  ج = ب دوالر  94,500,000

اع تقويم االستثمارات بنهاية الربع االول بافتراض ارتف

 %5قيمتها بنسبة 

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

(7.644) 
)عدد األيام بين يوم التقويم ويوم   x هـ = ف 

 xالتقويم السابق (
1

365
 

مصاريف الربع االول )ارجو االطالع على اجمالي 

 المصاريف ادناه(

 صافي االصول قبل خصم اتعاب االدارة هـ –و = د  104.492.356

(137.146) 

ز= أتعاب اإلدارة = )  اجمالي اصول 

المصاريف األخرى  – الصندوق شامال النقد

)عدد األيام بين يوم   x 0,5 % xالمستحقة( 

التقويم ويوم التقويم السابق ( 
1

365
  x    

x + اتعاب االدارة للربع االول   (1)ضريبة القيمة المضافة 

104.355.209 
 ز  –ح = و 

صافي االصول =  قيمة صافي استثمارات العميل بنهاية 

 الربع االول

 سعر الوحدة بعد نهاية الربع االول عدد الوحدات÷  ط = ح 10.44

%  نسبة عائد االستثمار للعميل بنهاية الربع االول الوحدة حسعر طر÷ ي = ط   4.36

 باعتبارالمبلغ بالدوالر األمريكي 

 ضريبة القيمة المضافة
المبلغ بالدوالر 

 األمريكي

 اجمالي المصاريف األخرى المقدرة)*( للصندوق

 مالية كاملة بخالف اتعاب االدارة لسنة

 اتعاب المحاسب القانوني المستقل 13,333 14,000

 رسوم السوق المالية السعودية )تداول( 1.333 1.400

 الرسوم الرقابية 2.000 2.000

1.212 1.212 
 إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

13.716 
 **االخرى وخدمات الحفظ الحفظ مصاريف 13.063

 اجمالي المصاريف األخرى )سنوي( 29.275 30.578
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مين أها افق عليالتي يو الطرق والقواعد بناء علىبالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها 

 منها من قبل المحاسب القانوني للصندوق. الحفظ وبعد التحقق
 

 نقاط التقويم وتكرارهاعدد  -ب
 

مغلقة  تداولوكانت  . وإذا حدثالسعودية العربية المملكة بتوقيت مساء   5:30 الساعة بعد عمليتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم 

 تداول. خالل أي يوم تقويم، يكون يوم التقويم في اليوم الذي يليه والذي تعمل فيه 
 

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

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

أو  دوقول الصنوبدون تأخير بتعويض مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن أي خطأ في تقويم أص

 .الوحدة تسعير

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

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

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

شكل لوحدة باعن أي تقويم خاطئ ألصول الصندوق أو حساب سعر  ا  ن مدير الصندوق في التقرير الذي يرفعه للهيئة ملخصوسيضم  

 من الئحة صناديق االستثمار. 72خاطئ وذلك وفقا  للمادة 

 طريقة احتساب سعر الوحدة -د

ى آخر أو ندوق إلعلى مدير الصندوق حساب قيمة سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ونقل ملكية الوحدات من ص

 بيل المثالسك، على من مالك الوحدات ألحد أقاربه وذلك بخصم االلتزامات المستحقة من إجمالي قيمة األصول في الصندوق بما في ذل

خالل  وحدة منمصروفات المحددة في هذه الشروط واألحكام وفي مذكرة المعلومات.  وسيتم تحديد سعر الدون الحصر، الرسوم وال

المات عتوي أربع بيان سعر الوحدة بصيغة تحويتم قسمة صافي قيمة األصول على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي الصلة. 

 .عشرية على األقل

 

 رهامكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرا -ه

 نياإللكترو الموقعلمدير الصندوق و في الموقع اإللكترونيوحدة ال الصندوق وسعرسيقوم مدير الصندوق بنشر صافي قيمة أصول 

 ذي الصلة. التعامل في اليوم التالي ليوم لتداول

 التعامل  .7
 

 تفاصيل الطرح األولي .أ
 

 . وفترة الطرح ال تنطبق.دوالر أمريكي 10األولي للوحدة هو والسعر  م31/10/1988تاريخ الطرح األولي هو 
 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ب
 

بعد و االسترداد أاالشتراك في حال تم تقديم طلب و ظهًرا. 12:00عند الساعة الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد 

 يذه في يوم التعامل التالي.م تنفالموعد النهائي المحدد، فسيت

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد .ج
 

 طلبات االشتراك 
 

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

 المالية ألهليالهاتفية، الموقع اإللكتروني ل شركة األهلي الماليةاالستثمار لمدير الصندوق أو أحد القنوات األخرى مثل خدمات 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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أو و/. يجب على مالكي الوحدات الموافقة على الشروط واألحكام وتقديم المستندات شركة األهلي الماليةوغيرها من تطبيقات 

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

وط الشر ا هو معرف فييتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات على أساس سعر الوحدة في يوم التعامل المعني، كم

ان هذا ويجوز لمدير الصندوق، رفض طلب اشتراك أي شخص ليصبح مالك وحدات وفق ا لتقديره المطلق أو إذا ك. واألحكام

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

 طلبات االسترداد 
 

من أحد ليه لحصول عوالذي من الممكن ا)يجب على مالكي الوحدات الراغبين باسترداد وحداتهم إكمال نموذج طلب االسترداد المعني 

االسترداد  قديم طلبكما يمكن ت. يطلبها مدير الصندوقوغيرها من المسندات والمعلومات التي قد مراكز االستثمار لمدير الصندوق( 

شركة ها من تطبيقات وغير المالية ألهليالهاتفية، الموقع اإللكتروني ل شركة األهلي الماليةمن خالل القنوات األخرى مثل خدمات 

 .األهلي المالية
 

 ، سيتمشتراكبلغ االممن إلى ما دون الحد األدنى  اتالوحدإذا كان طلب االسترداد، عند استالمه، سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك 

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

 .لمعنيتعامل اعمل بعد يوم ال يوميال تتجاوز الفترة الزمنية بين االسترداد من قبل مالك الوحدات ودفع عوائد االسترداد 
 

 دوق أو نقلإلى صندوق آخر يديره مدير الصن( أو أي جزء منها)استثماراتهم في الصندوق تحويل لكي الوحدات طلب يجوز لما

ما يحدده  حسبزمة الالإلى مدير الصندوق مصحوبا  بالمستندات تحويل ملكيتهم في الوحدات إلى أقاربهم، وذلك من خالل تقديم طلب 

ق ا وق ثان وفكطلب استرداد من الصندوق وطلب اشتراك في صندالتحويل وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع طلب . مدير الصندوق

 .لشروط وأحكام ومذكرة معلومات صندوق االستثمار المعني
 

مدير وز لنه يج، فإاالشتراكمن مبلغ سيؤدي إلى انخفاض استثمار مالك الوحدة إلى ما دون الحد األدنى التحويل إذا كان طلب 

كل في و .لثانيكامل استثمارات مالك الوحدات في الصندوق إلى الصندوق اتحويل الصندوق التعامل مع هذا الطلب على أنه طلب 

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

قت تم فيه دوق في وطلب تحويل جزء أو كامل استثماره من الصندوق إلى صندوق آخر يديره مدير الصنبقدم أحد مالكي الوحدات تإذا 

ي الصندوق فالسترداد إنه سيتم االحتفاظ بصافي عوائد ااآلخر أو تعليق تقييم أصوله، ف االستثماريبذلك الصندوق  االشتراكتعليق 

وم التعامل في ي( يهوالذي سيتم تحويل االستثمار إل)في الصندوق اآلخر  راكاالشتاألول لحساب مالك الوحدات، وتُستكمل إجراءات 

صندوق أي دير المال يتحمل و. لهذا الصندوق األول لهذا الصندوق بعد رفع التعليق وذلك استنادا  على آخر سعر وحدة ُمعلن عنه

 .وحداتالك الة أو خسارة فعلية قد يتكبدها ممسؤولية عن أي مطالبات أو طلبات أيا  كان نوعها فيما يتعلق بأي فرصة ضائع
 

 والتحويل  الحد األدنى لمبالغ االشتراك واالسترداد 
 

 .دوالر أمريكي 2,000 الحد األدنى لالشتراك األولي في الصندوق هو

 .دوالر أمريكي 1,000الحد األدنى لالشتراكات اإلضافية في الصندوق يكون بمضاعفات 

 .دوالر أمريكي 1,000الحد األدنى لالسترداد هو 

 معلومات عن سجل مالكي الوحدات  .د
 

الصندوق  قوم مديري الوحدات في المملكة والذي يعتبر دليال قاطعا على ملكية الوحدات. ويمالكمدير الصندوق بسجل محدث ليحتفظ 

من  وق مستخرجويقدم مدير الصند ي الوحدات فورا ليعكس أي تغيير يعلم به في المعلومات الواردة في السجل.مالكبتحديث سجل 

مستخرج يبين ال ، ويمكن الحصول عليه أيضا من مركز االستثمار لمدير الصندوق. والوحدات يطلب ذلك مجانا   مالكالسجل إلى أي 

 الوحدات الذي طلبه. مالكهذا إال المعلومات ذات الصلة ل
 



 
 
 

20 
 

 االستثمار في صفقات أسواق النقد .ه
 

مماثلة  يئة رقابيةلهأو  مؤسسة النقد لتنظيم والودائع البنكية، والمبرمة مع طرف خاضع صفقات أسواق النقدأموال 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
 

الصندوق  ة أصوليقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإشعار الهيئة على الفور في حال انخفاض صافي قيم

لتواصل مع ويجوز لمدير الصندوق ا( الهيئة في هذا الخصوصمن إعفاء ما لم يتم الحصول على )ماليين لاير سعودي  10دون 

ثمارات إضافية من تاريخ إشعار الهيئة، بالسعي للحصول علی است أشهر 6وسيقوم مدير الصندوق، خالل . الهيئة في هذا الخصوص

 .في الصندوق وأن يلتزم بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص
 

 تأجيل أو تعليق طلبات االسترداد .ح
 

دير الصندوق، يجوز لم الصندوق،٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول 10في حال بلغ إجمالي عدد طلبات االسترداد في أي يوم تعامل 

صندوق قوم مدير الالة، يوفقا لتقديره المطلق، تأجيل تنفيذ جميع أو جزء من طلبات االسترداد حتى يوم التعامل التالي. وفي هذه الح

سبي، مع ساس تناأومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، وسينفذ طلبات االسترداد علی باتباع إجراءات عادلة 

ما قد ا على السيولة، م٪ والذي سيتم تطبيقه فقط في الفترات التي تفرض فيها طلبات االسترداد قيود10األخذ بعين االعتبار حد الـ 

د تعامل في أحليق الفي حالة تع يجوز تأجيل تنفيذ جميع او جزء من طلبات االسترداد كما يؤثر سلبا على مالكي الوحدات المتبقين.

نها شكل معقول اندوق باألسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق إما بشكل عام او بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الص

 مهمة بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق. 

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

 .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 -

أو  ما بشكل عامإلصندوق اامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمتلكها التي يتم فيها التع إذا علق التعامل في السوق -

 .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

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

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

 .إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق -

عن ذلك في  إلفصاحإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق وا -

 .لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوقالموقع اإللكتروني 

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

 بات االسترداد التي ستؤجلإجراءات اختيار طل .ط

ها، مطلوب تأجيلداد الفي حال تأجيل طلبات االسترداد، يقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االستر

ذ بعين األخ يدة معت الجدوسينفذ طلبات االسترداد علی أساس تناسبي، وسيعطي األولوية لطلبات االسترداد التي تم تأجيلها على الطلبا

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

دات في د من الوحإصدار عدد غير محدالئحة صناديق االستثمار، يمكن لمدير الصندوق، وفقا لتقديره الخاص، ودون المساس بأحكام 

سبة في ة حصة متنا. وتمثل كل وحدمن الوحدات فئة واحدة فقط يتألف منأن الصندوق ب علما  الصندوق شريطة أن تكون من نفس الفئة 

الوحدات  ى مالكيالصندوق وتساوي نظيراتها في الصندوق. وفي حالة تصفية الصندوق، تقسم صافي قيمة الوحدة المتاحة للتوزيع عل

 بين الوحدات المعنية بالتناسب. 

 وتقديم التقارير المحاسبة .9
 6اسبية األولية للصندوق ديسمبر، وتبلغ الفترة المح 31تقويميا تنتهي في  شهرا   12الفترة المحاسبية والسنة المالية للصندوق تبلغ  .أ

 الية السنويةالم والقوائم الموجزة والتقارير األوليةيقوم مدير الصندوق بإعداد وإصدار التقارير السنوية و. يونيو 30أشهر تنتهي في 

 .للصندوق والتي توفر لمالكي الوحدات مجانا  عند الطلبالمراجعة 

 

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

ا من نهاية الفترة المعنية بالتقرير. كما يمكن تقديم ال 35 خاللوسيوفرها للجمهور األولية التقارير  ية األولتقارير تقارير السنوية واليوم 

ر كتروني لمديع اإللإلى مالكي الوحدات عند طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني و / أو بشكل نسخة مطبوعة وسيتم نشرها على الموق

 الصندوق والموقع اإللكتروني لتداول.
 

لتي لصفقات التزويد كل مالك وحدات بمعلومات تفصيلية عن صافي قيمة األصول للوحدات المملوكة وسجل بير الصندوق مد يقوم 

ا من كل صفقة. كما يرسل مدير الصندوق لمالكي الوحدات )بما في ذلك مالكي  15أجريت على الوحدات خالل  قين لوحدات السابايوم 

يه الصفقات التي أجريت فيوما  من نهاية كل سنة مالية يلخص  30سنوي خالل بيان ية المعنية( الذين امتلكوا وحدات خالل السنة المال

  على الوحدات خالل السنة.

دها رى تحدويفصح مدير الصندوق، على أساس ربع سنوي، على موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول، وأي وسيلة أخ

 .الئحة صناديق االستثمار)ح( من 71الهيئة، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

في  لصندوقلير األولية ارقالتوالتقارير السنوية الموجزة ائم المالية السنوية بعد المراجعة ووالتقارير السنوية والق يتيح مدير الصندوق .ج

نة سفي كل  داوللت ونياإللكترأي من المراكز االستثمارية لمدير الصندوق باإلضافة إلى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع 

 ديسمبر القوائم المالية السنوية المدققة للصندوق. 31مالية تنتهي في 
 

 .ائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبهاقوال يتم تقديم .د

 الصندوق إدارة مجلس .10
  .( أعضاء4مجلس مكون من )على إدارة الصندوق  يشرف .أ

 ضو غير مستقل(ع –علي بن عبدالعزيز بن علي الحواس )رئيس مجلس اإلدارة  -

 2008ي عام فمالية انضم إلى مجموعة سامبا ال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس األسواق العالمية في البنك األهلي السعودي.

منصة شركة  عاما من الخبرة في مجال الخزينة. مسئول عن الناحية التشغيلية من إدارة أعمال في 24ولديه أكثر من 

ة إلى ذلك، حاصل عضو في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك. باإلضاف .األسواق العالمية المحدودة لدى سامبا

 . ACIعلى شهادة دبلوم من جامعة  

 عمار بن حسن بن ياسين بخيت )عضو مستقل( -

ا من الخبرة في القطاع المالي. 27يمتلك أكثر من  وضع متخصص في تأسيس األعمال في القطاع المالي، و عام 

رة تلك دارية إلدالفرق اإلوتأمين الموافقات التنظيمية والتشريعية، وبناء البنية التحتية التشغيلية، وبناء ااالستراتيجيات، 

 لصغيرةاألعمال. أسس شركة منصة رقمية وهي شركة تقنية مالية متخصصة بتشغيل منصة تعمل على تمويل الشركات ا

عمل في عوده كابيتال كرئيس إدارة األصول وتطوير المنتجات تى اآلن(. ح -2017والمتوسطة المملكة العربية السعودية )

ي سامبا المالية كمدير صناديق (. عمل ف2006-2003دارة االستثمار في بنك رأس الخيمة )دبي( )(. أسس إ2007-2017)

 (.1998-1993(. شارك في تأسيس شركة بخيت لالستشارات المالية )2002-1998األسهم السعودية )
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 محمد بن عبدالعزيز الخريف )عضو مستقل( عبدالعزيز بن -

د. هو الرئيس التنفيذي لـ"الخريف محامون ومستشارون" وكذلك محامي ومحكم وموثق وحارس قضائي ومصفي معتم

بالمملكة  عقاريةواألستاذ عبدالعزيز مستشار قانوني كذلك للعديد من البنوك والجهات الحكومية والشركات والصناديق ال

شرف مع مرتبة ال -األستاذ عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس الشريعة   .رة بصناديق استثمارية أخرىوعضو مجلس إدا

لكة المتحدة مام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة وماجستير التجارة الدولية من جامعة هل بالمممن جامعة اإل -األولى 

لمحاماة من كاتب ابالمملكة المتحدة وبرنامج الشركاء في م واإلدارة القانونية في المنظمات التجارية من جامعة هارفرد

 جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. ولألستاذ عبدالعزيز أيضا العديد من األبحاث واألوراق العلمية.

 (عضو غير مستقل)فراس بن عبدالرزاق حوحو  -

أمين و اليةشركة األهلي المالحوكمة بيشغل األستاذ فراس بن عبدالرزاق حوحو منصبي رئيس قسم الشؤون القانونية و

نب دوره كأمين م إلى جا 5102في مارس  شركة األهلي الماليةمجلس إدارة الشركة، حيث التحق بقسم الشؤون القانونية ب

وصفقات  (ECM) لمجلس اإلدارة. تغطي خبرة األستاذ فراس مجموعة واسعة من المهام مثل الصفقات المتعلقة باألسهم

 لعمل فيا( في السوق المالية، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تخص الشركة. كما تمتد خبرته إلى DCMاإلقراض )

التفاقيات اجعة اصفقات االندماج واالستحواذ والصناديق االستثمارية محليا ودوليا حيث عمل على المفاوضات وإعداد ومر

شركة مامه إلى قبل انض .السعودية وعدد من الدول األجنبيةوالوثائق ذات العالقة بعدد من الصفقات في السوق المالية 

وق ن لوائح السملعديد ، عمل األستاذ فراس في اإلدارة القانونية بهيئة السوق المالية حيث شارك في صياغة ااألهلي المالية

ر في اجستيهادة مالمالية وقدم المشورة بخصوص العديد من المسائل المتعلقة بسياسات السوق. يحمل األستاذ فراس ش

لك عبد عة المالقانون من جامعة جورجتاون في تخصص األوراق المالية والتشريعات المالية وشهادة في القانون من جام

 القانون بجامعة م في المجلس االستشاري لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في كلية 5150العزيز. كما ُعين في يوليو 

 امج اإلدارة العامة التنفيذي من جامعة هارفرد.جورجتاون. ويكمل حاليا برن

 وواجبات أعضاء المجلس دوارأ .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

بجميع  لصندوقااالجتماع مرتين في السنة على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام في الصندوق لمراجعة التزام مدير  .3

ي الئحة فعليها  نصوصالمالمتطلبات القواعد واألنظمة واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( 

 صناديق االستثمار.

، يتضمن ير ذلكغاء كان عقدا  أو التأكد من اكتمال ودقة وصحة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر، سو .4

 ستثمار. ديق االأو مدير الصندوق وإدارته للصندوق ومدى توافق ما سبق مع أحكام الئحة صنافصاحات تتعلق بالصندوق و/إ

ط ثمار والشرواالست لتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا  ألحكام الئحة صناديقا .5

  واألحكام ومذكرة المعلومات.

 اعتماد سياسة مكتوبة لحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  .6

 الموافقة على تعيين المراجع القانوني. .7

 بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.وعناية وحرص مهارة وو حسن نيةبأمانة و العمل .8

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.  .9
 

 مكافآت أعضاء المجلس .ج

جتماعات لعدد ا يتقاضى أعضاء المجلس المستقلين مكافأة من مدير الصندوق في حال حضور اجتماعين بالسنة وهو الحد األدنى

تخصيصها  تمي المكافأةتجدر اإلشارة إلى أن هذه و  مجلس إدارة حيث يتقاضى كل عضو مستقل مكافأة تدفع من أصول الصندوق.

ودي سنويا . وسيتم لاير سع 80,000صناديق تقليدية يديرها مدير الصندوق بمبلغ اجمالي من اجمالي المصاريف المدفوعة لعشرة 

دية. التقلي تخصيص الرسوم بناء على نسبة قيمة صافي األصول بالصندوق إلى إجمالي قيمة صافي األصول في هذه الصناديق

يتقاضى  دي تدفع من أصول الصندوق. واللاير سعو 7,500كما تُدفع ألعضاء المجلس المستقلين مخصصات سفر بحد أقصى 

د من . ولمزيأعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين أي مكافأة من مدير الصندوق مقابل دورهم كأعضاء مجلس إدارة الصندوق

  )ب( من مذكرة المعلومات.5المعلومات عن أتعاب أعضاء المجلس المستقلين يرجى مراجعة القسم 
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 تعارض المصالح  .د

لك، ذق. ومع كما في تاريخ الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، يتألف مجلس إدارة الصندوق من بعض موظفي مدير الصندو

لمصالح احاالت تضارب لمالكي الوحدات، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحل جميع أمانة فإن أعضاء المجلس لديهم واجبات 

صرفية م عالقات موحدات في الصندوق أو أن يكون لديه ألعضاء المجلس تملكن يمك. كما بني ة حسنة االجتهادمارسة من خالل م

فقات صلصندوق امع الشركات التي يتم شراء أسهمها أو بيعها أو حفظها من قبل الصندوق أو نيابة عنه، أو التي يكون لدى 

يه وفي افقة علق بهذا التعارض للمومرابحة معها. ومع ذلك، في حالة نشوء أي تعارض في المصالح، يتم إبالغ مجلس الصندو

عضو ويكون لل للعضو الذي لديه تعارض في المصالح التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوقيجوز هذه الحالة ال 

 أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. 

 أخرى عضوية أعضاء المجلس في صناديق استثمارية .ه

علي بن   

عبدالعزيز 

 الحواس

حسن عمار بن 

 بخيت

عبدالعزيز بن 

 محمد الخريف

فراس بن 

عبدالرزاق 

 حوحو

صندوق تمويل التجارة الدولية بالدوالر )السنبلة 

 دوالر(

X X X X 

 (صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال )السنبلة لاير
X X X X 

 صنـدوق المساهم لألسهم السعوديـة
X X X X 

 لاير( صندوق السيولة بالريال السعودي )رزين
X X X X 

 صندوق السيولة بالدوالر األمريكي )رزين دوالر(
X X X X 

 صنـدوق الرائــد لألسهم السعوديـة
X X X X 

 لالسهم الصينية األهليصندوق 
X X X X 

 صنـدوق الفريـد لألسهم السعوديـة
X X X X 

 صندوق الرائـد الخليجي
X X X X 

 الخليجيةصندوق الجود لألسهم 
X X X X 

 صندوق المساهم الخليجي
X X X X 

 صندوق العطاء لألسهم الخليجية
X X X X 

 العقاري األهلي صندوق 
 X   

 صنـدوق العطاء لألسهم السعوديـة
X X X X 

 لألسهم األمريكية األهلي صندوق 
X X X X 

 األوروبيةلألسهم  األهلي صندوق 
X X X X 

 لألسهم اآلسيوية األهلي صندوق 
X X X X 

 لألسهم العالمية األهلي صندوق 
X X X X 

 صنـدوق النفيــس العالمي ألسهم السلع
X X X X 

 للصكوك السيادية األهلي صندوق 
X X X  

 لصكوك الشركات األهلي صندوق 
X X X X 
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  لجنة الرقابة الشرعية  .11
  ينطبق.ال 

 

 مدير الصندوق  .12
 اسم مدير الصندوق .أ

 

 .األهلي الماليةشركة 
 

 رقم الترخيص الصادر عن الهيئة .ب

 ووكيل أصيل بصفة والتعامل بالتغطية التعهد المشورة، الترتيب، والحفظ، اإلدارة، خدمات لتقديم 06046-37 رقم الترخيص

 .المالية األوراق في
 

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

 العنوان المسجل وعنوان عنوان العمل لمدير الصندوق .ج

 .+966920000232الهاتف: ، المملكة العربية السعودية، رقم 11495، الرياض 22216ص.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

 المعلومات المالية لمدير الصندوق .و

 م2020المالية المنتهية في ديسمبر السنة  البند

 1,142,232 إجمالي الربح التشغيلي

 (321,861) إجمالي المصروفات التشغيلية 

 (5,582) الربح غير التشغيلي

 (62,400) الزكاة

 752,389 صافي الربح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alahlicapital.com/
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 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق .ز

 العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب االسم

 الخضيري عمار

 

رئيس مجلس اإلدارة لمدير 

 الصندوق 

 )عضو غير تنفيذي(

 

 .البنك األهلي السعودي 

 .شركة أموال كابيتال بارتنرز 

 كو لشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماا

 .الدوائية(

 .صندوق التنمية العقارية 

  .شركة المراعي 

 اإلدارةنائب رئيس مجلس  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. 

 

 صندوق الاألدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق ب .ح
 

المرخص  والئحة األشخاص، أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثماريجب على مدير الصندوق  .1

 .هذه ومذكرة المعلوماتالشروط واألحكام لهم، و
 

لك ذما في بيجب على مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم  .2

ر ون مديي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ويكواجبات األمانة اتجاه مالك

ره و تقصيأالصندوق مسؤوال اتجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه 

 المتعمد.
 

لن يحد لهم. و ستثمار والئحة األشخاص المرخصمدير الصندوق مسؤوال  بشكل أساسي عن االلتزام بالئحة صناديق االيكون  .3

 لصندوقأو يقلل أو يفي أي تكليف من قبل مدير الصندوق لمسؤولياته وواجباته ألي شخص آخر من مسؤوليات مدير ا

 بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
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 مدير الصندوق على ما يلي:تشمل مسؤوليات وواجبات  .4
 

 الصندوق إدارة   -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.

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

 زام بالئحة صناديق االستثمار؛ وااللت  -و

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

 تكليف األطراف الثالثة .ط

ردة في وط الواالحفظ بموجب الشرقام مدير الصندوق بتكليف شركة اتش اس بي سي العربية السعودية للقيام بوظيفة أمين 

 اتفاقية الحفظ بين أمين الحفظ ومدير الصندوق.

ا. بذل مدير جب أن ييوفي هذه الحالة  يجوز لمدير الصندوق تفويض أو التنازل عن اختصاصاته، حسبما يراه مناسب ا ومالئم 

 الوكالءولشركات التابعة والبنوك أي طرف ثالث فيما يخص الصندوق )مثل االصندوق العناية المعقولة عند اختيار 

مر المستث يتكبدها قد مسؤوال  عن أي خسارة أو ضرر أو التزامات أو مصاريفالحفظ( ولكن لن يكون والوسطاء وأمناء 

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

 لمدير الصندوق. المتعمد إهمال أو سوء تصرف أو التقصير احتيال أو

 

نشطة أرض مع األنشطة أو األعمال أو المصالح األخرى لمدير الصندوق التي تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعا .ي

 الصندوق

هداف ئي ألي أو جزيكون لها أهداف/استراتيجيات مماثلة بشكل كل يجوز لمدير الصندوق إدارة صناديق استثمارية أخرى

دوق ير الصنقد يقدم لها مدواستراتيجيات الصندوق. كما يجوز لمدير الصندوق االستثمار من خالل الصندوق في شركات 

 خدمات لحسابه الخاص.

أال  ي الوحدات، ويجبمالكيجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بين مصالح الصندوق ومصالح 

 .آخرينمالكي الوحدات على حساب مالكي وحدات  تحقيق مصالح مجموعة معينة من يعمل على

شأ أثناء قد ين يتم إخطار مجلس إدارة الصندوق بأي تضارب في المصالح، ويتم طلب موافقته فيما يتعلق بأي تضارب مصالح

 تشغيل الصندوق.

لتقرير اوفي ول االلكتروني لتدالكتروني لمدير الصندوق والموقع ح فورا  عن أي تضارب مصالح في الموقع االيتم اإلفصا

 السنوي للصندوق.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله .ك

ه بير آخر تراأي تد للهيئة عزل مدير الصندوق واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ

 أي من الحاالت اآلتية:مناسبا  في حال وقوع 

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

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

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

 ذية؛ائحه التنفية أو لوإذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل، بشكل تراه الهيئة جوهريا ، بالتزام نظام السوق المالي .4

لدى  خر مسجلوفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آ .5

 ارة أصول أو استثمارات الصندوق؛ أومدير الصندوق قادر على إد
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 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

حة أو الئ صناديق االستثمارالث أو أكثر بموجب أحكام الئحة دون اإلخالل بأي تكليف من قبل أمين الحفظ ألي طرف ث -

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

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

 المتعمد.

افة تخاذ كايكون أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ وحماية أصول الصندوق بالنيابة عن مالكي الوحدات، ويكون مسؤوال  عن  -

 التدابير اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا  ثالثا  فيما يتعلق بصندوق االستثمار .و

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

 الصندوق من الباطن أو أي من تابعيهم. 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ واستبداله .ز

في حال  راه مناسبا  تر آخر يين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدبيللهيئة عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتع

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

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

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

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

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

 ات أهمية جوهرية.أي حالة أخرى تراها الهيئة، بناء على أسس معقولة، أنها ذ .5

كما  تها في عزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة،اإذا مارست الهيئة صالحي

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

ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما  .( يوما  األولى من تعيين أمين الحفظ البديل60فظ البديل وذلك خالل الـ )أمين الح

 كان ذلك ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.
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 ة مالكيبموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحويجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ 

ل مين حفظ بديعيين أتبذلك فورا . ويجب على مدير الصندوق  كتابيا   الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات

وق ير الصندعزول التعاون بشكل كامل مع مد، ويجب على أمين الحفظ الممن تسلم أمين الحفظ إشعار العزل ا  يوم 30خالل 

 وني والموقعإللكترالتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح فورا  في موقعه 

 اإللكتروني لتداول عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق

 مستشار االستثمار  .14
 ال ينطبق.

 الموزع .15
 

 ال ينطبق 

 المحاسب القانوني  .16
 اسم المحاسب القانوني  .أ

 برايس ووتر هاوس كوبرز.

 

 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
 

ئم المالية القوا الصندوق، مسؤوال  عن مراجعة إدارة ، المعين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة مجلسييكون المحاسب القانون

ديق ئحة صناالع متوافق يوبما ، اسبين القانونييناألولية والسنوية للصندوق وفقا  للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمح

 .الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات هذهو االستثمار

 معلومات أخرى .17
 

 سياسة تضارب المصالح .أ

أو /و فعليلح للتعامل مع أي تضارب مصا واإلجراءاتقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات، بناء على طلبهم، بالسياسات ي

 مقابل. محتمل بدون 

 التخفيضات والعموالت الخاصة .ب

 ينطبق. ال

 ائبضرالزكاة وال .ج

في  استثمارهمب المتعلقةالزكاة  و/أو ضريبة الدخل و/أوو الوحدات مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة مالكيتحمل 

صول أندوق من اإلدارة من قبل مدير الصنفقات ورسوم ة المضافة المطبقة فيما يتعلق بوستخصم مدفوعات ضريبة القيم .الصندوق

 ل مالك الوحدات المعني مسؤوال عن دفع الزكاة و/أو ضريبة الدخل.ظيومع ذلك،  الصندوق.

 

http://www.pwc.com/
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 ي الوحداتمالكاجتماعات  .د

 يتم عقد اجتماع مالكي الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق. 

مالكي وحدات /أيام من تلقي طلب خطي من أمين الحفظ أو مالك 10يجب على مدير الصندوق عقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون 

 ٪ من قيمة إجمالي وحدات الصندوق.25يمثل/يمثلون ما ال يقل عن 

ل وإرسال ي لتداويطلب مدير الصندوق عقد اجتماع لمالكي الوحدات من خالل إعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكترون

يوما  21ما ال يزيد عن وأيام قبل االجتماع  10ي الوحدات وأمين الحفظ قبل انعقاد االجتماع بما ال يقل عن إشعار خطي إلى جميع مالك

 ريجب على مدي ت نفسه،قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وفي الوق

 الهيئة.الصندوق إحالة نسخة من أي إشعار إلى 

اإلجمالية لوحدات مة ٪ من قي25يكون النصاب الالزم إلجراء اجتماع مالكي الوحدات هو عدد من مالكي الوحدات المالكين لما يقل عن 

 الصندوق.

ى تماع ثان بإعالنه عل٪ في اجتماع مالكي الوحدات، يدعو مدير الصندوق إلى عقد اج25إذا لم يتم التوصل إلى النصاب المطلوب بنسبة 

ألقل اأيام على  بل خمسةموقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول، وبإرسال إخطار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ ق

يا )سواء شخص الجتماعامن تاريخ انعقاد االجتماع الثاني الذي يعتبر مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة إجمالي الوحدات الممثلة في 

 ة(.أو بالوكال

 حملة الوحدات.وحدات تعيين ممثل في اجتماع يحق لكل مالك 

 صندوق وقت انعقاد االجتماع.وكة في الواحد لكل وحدة مملوحدات حق تصويت  لكل مالك

تي ال التنظيمية للمبادئ الحديثة وفقا التقنيةيجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداولتها والتصويت على القرارات من خالل الوسائل 

 تفرضها الهيئة.

 

 الصندوق تصفيةاإلجراءات الواجب اتباعها من أجل إنهاء أو  .ه
 

 الصندوقاء في إنهه مدير الصندوق في حال رغبت 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

تصحيح  ماليين لاير سعودي ولم يتمكن مدير الصندوق من 10 متطلب في حال انخفضت قيمة صافي أصول الصندوق إلى ما دون

 ت بذلكالكي الوحداة ومإنهاء الصندوق وإشعار الهيئبمدير الصندوق سيقوم أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بحدوث ذلك،  6الوضع خالل 

ندوق عند دير الصم سيقوملشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، هذه ا. دون اإلخالل بإال إذا تم الحصول على إعفاء من ذلك المتطلب

 مبينا  داول تروني لتعن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللك وسيقوم باإلعالنإنهاء الصندوق البدء بإجراءات تصفية الصندوق. 

م كامل بعد خص المدة المحددة لتصفية الصندوق. ويتم توزيع عوائد التصفية على مالكي الوحدات حسب نسبة ملكيتهم في الصندوق

 التزامات الصندوق.

 إجراءات الشكاوى .و
 

مدير لعمالء بافإنه يجب عليه إرسال شكواه إلى وحدة شكاوى  بالصندوق،إذا كان لدى أحد مالكي الوحدات أي شكوى فيما يتعلق 

 الصندوق عن طرق أي من القنوات التالية:
 

o  التالي: العنوانعلى 

o 920000232: هاتفرقم ال 

 

o البريد اإللكتروني : www.alahlicapital.com   
 

o  اإللكتروني لمدير الصندوق.عناوين مراكز استثمار مدير الصندوق في الموقع يمكن االطالع على 

mailto:CustomerCare@sambacapital.com
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 .دون مقابل الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب معالجةمدير الصندوق نسخا من إجراءات  يقدم

 

ق لمالكي الوحدة تقديم ، يحيوم عمل 30، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أو لم يتم تلقي أي رد، في كل حالة خالل فيما يتعلق بالشكوى

 90ية بعد راق المالكما يجوز للمستثمر رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األو .الهيئةإلى قسم شكاوى المستثمرين في  اهمشكو

وراق نازعات األالفصل في م المشتكي بتقديم شكواه إلى لجنة بتوجيههيئة الما لم تقم  ،الهيئةيوما تقويميا من تاريخ تقديم الشكوى إلى 

 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

ا بهممذكورة العقود ال، وملخص المعلومات الرئيسية، وواألحكام ومذكرة المعلوماتالمستندات المتاحة لمالكي الوحدات هي الشروط إن 

 والقوائم المالية.

 أصول الصندوق .ط

مين ألباطن( أو لمدير الصندوق )أو مدير صندوق من اليس . و(ملكية مشاعة) مجتمعينتعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات 

( كان هذا 1 إذا )مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها إالالحفظ )أو أمين الحفظ من الباطن( أو 

 هذه عنها في ُمفصخوالئحة صناديق االستثمار بموجب  ا  بها( إذا كانت المصلحة أو المطالبة مسموح2الشخص مالك وحدات؛ أو )

 .أو مذكرة المعلومات الشروط واألحكام

 معلومات عامة .ي

 ر.فيما يتعلق بالصندوق على المعلومات المتاحة للجمهويجب أن تستند جميع القرارات التي يتخذها مدير الصندوق 

ت ذه العائداهستثمار ايتم إعادة استثمار أي توزيعات أرباح أو عائدات مماثلة ناشئة عن استثمارات الصندوق في الصندوق. إن إعادة 

 وسعر الوحدات.في الصندوق سيؤدي إلى تحسين قيمة 

اسبا ، ندوق منمدير الص هما يرابموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صالحياته أو التنازل عنها، حسب 

باطن أو ير من الومخاطرة المشتركين( للعمل بصفة مستشار أو مد ةمسؤوليألي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر من مؤسسة مالية )على 

ات اق، خدموكيل أو وسيط لهذا الصندوق، وعلى التعاقد مع هذا الطرف المفوض لغرض تقديم، حسب مقتضيات السي أمين حفظ أو

 .كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث واألصول سواء  من لألوراق المالية آلإدارة االستثمار و/أو خدمات الحفظ ا

ما لم  رف ثالثعلق بالمشترك إلى الطرف المفوض المذكور أو أي طومات تتويفهم المشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معل

 لتمكينه ضروريا   يقضي أي قانون أو نظام في أي اختصاص نافذ بهذا اإلفصاح، أو في حال أن الطرف المفوض المعني اعتبر اإلفصاح

 من أداء واجباته.

خطأ أو  أو أي تأخير المستثمر أو أي طرف ثالث، عنأو مسؤوال  تجاه  مخال   مدير الصندوق عدي، ال بموجبهعلى خالف ذلك ما لم ينص 

المقاطعة أو  أو أحداث القضاء والقدربسبب القوة القاهرة بما في ذلك  تهوواجبا أو تأخير في أداء أي من وظائفه فشل في أداء

ارج نطاق خمماثلة  ابات المدنية أو أي أعمالالعمالية أو انقطاع خدمات الطاقة أو االتصاالت أو االضطرالعمالية أو  اإلضرابات

ألحداث أو اثل هذه السيطرة المعقولة لمدير الصندوق. يجب على مدير الصندوق إخطار المستثمر كتابة بأي تأخير جوهري يعزى إلى م

 الظروف.

لى عتقتصر اصة خالصندوق الدخول في ترتيبات عمولة يجوز لمدير لالئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم، وفق ا 

 ، أو تقديم األبحاث لصالح الصندوق. فيذ المعامالت نيابة  عن الصندوقتن
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 لوبا بموجبفصاح مطيقوم مدير الصندوق بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالكي الوحدات، إال إذا كان اإل

لمعني الوحدات ا افق مالكوأو في حال  ودول مجلس التعاون الخليجيلقوانين أو األنظمة المعمول بها في المملكة نظام السوق المالية أو ا

 على اإلفصاح.

ا ط خصيين لممثليه الشولمديري 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 وأمناءه والمتنازل لهم

مر أو أي المستث صفيةتتلقائيا بسبب إعسار أو إفالس أو ، فإن أحكام هذه االتفاقية ال تنقضي اعتباريةشخصية ذو إذا كان المستثمر 

مدير ليجوز  دم،ودون اإلخالل بما تق منهم شخص طبيعي(. )أو وفاة أي منهم إلى الحد الذي يكون أيالشركاء أو المساهمين فيه 

رثة وخول أي من وكيال ي، إلى أن يتلقى أمرا من المحكمة أو توثيقةال هق، وفقا لتقديره الخاص، تعليق أي صفقة ذات عالقة بهذالصندو

 الصفقات. إليهم لتنفيذ مثل هذهالمتنازل أو  هأو ممثليه الشخصيين أو أمناء وصيته أو منفذي أو مديري تركته المستثمر

ي رف ثالث أل، إلى أي طستثمربما في ذلك أي معلومات عن الم بحوزتهم،أي معلومات  اإلفصاح عنوتابعيه يجوز لمدير الصندوق 

 .صاحى هذا اإلفويوافق المستثمر بموجبه عل ألغراض تنفيذ الخدمات بموجب هذا المستندما قد يتطلبه النظام ، بما في ذلك سبب

 .مدير الصندوقلدى الوساطة  قسملصندوق من خالل ل التعامل المقدمةيتم تقديم خدمات 

 المبين في العنوان ي الوحدات علىمالكيقوم مدير الصندوق بإرسال جميع البيانات واإلشعارات والمراسالت المتعلقة بالصندوق إلى 

دير وإبالغ م الصندوق في جميع األوقات بعناوين بريدهم الصحيحةي الوحدات إشعار مدير مالك. ويتعين على نموذج فتح الحساب

 ا طلبوا منيح، أو إذي الوحدات بإخطار مدير الصندوق بعنوانهم الصحمالكعدم قيام وق فورا بأي تغيير في عناوينهم. وفي حال الصند

ي مسؤولية مدير الصندوق من أيعفون فإنهم  في الصندوق، استثماراتهممدير الصندوق عدم إرسال البيانات واإلشعارات حول 

هم بهذه ي تزويدالتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إخفاق فم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق وويتنازلون عن حقوقه

لتحقق من ات، أو لأو أي حقوق قد تنشأ عن عدم االستجابة لهذه اإلشعار ،ات أو أي معلومات عن استثماراتهمالبيانات أو اإلشعار

 المعلومات أو تصحيح أي أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من هذه البيانات أو الوثائق أو المعلومات.

 لالستثمارقيود  وأألي حدود الهيئة إعفاءات  .ك

 اديقالئحة صنلهيئة فيما يتعلق بقيود االستثمار التي قد تنطبق على الصندوق طبقا  اللم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من 

 االستثمار.

 

  ممارسة حقوق التصويت المرتبطة باستثمارات الصندوق .ل

نسوبة إلى ويت الماللتزام ويوافق على السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصاالمطابقة و يتشاور مجلس إدارة الصندوق مع مسؤول

 الصندوق بناء  على األوراق المالية المدرجة في محفظة أصوله.

و عدم مارسة أ، معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، ووفقا لسياسات وإجراءات التصويت المقا لتقديرهوف، يقرر مدير الصندوق

قوق ممارسة حل، ويجب عليه االحتفاظ بسجالت كاملة موثقة االلتزاممسؤول المطابقة و ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع

 ممارستها بأي طريقة معينة(.)بما في ذلك أسباب ممارسة أو عدم  التصويت هذه
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 (النقد أسواق صندوق)الصناديق معلومات إضافية متطلبة ألنواع معينة من  .18
 

 .ك محلياالشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق )صناديق أسواق النقد( يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بن -

 بوط.ود والهقيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعاالشتراك، ومدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر  -

لن ندوق: عها الصأو األطراف النظيرة التي سيتعامل م لتصنيف استثمارات الصندوقهذه المنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق  -

 -BBBيف موديز و حسب تصن  Baa3يستثمر الصندوق في المؤسسات أو أدوات الدخل الثابت والتي دون درجة االستثمار 

و أدوات % من أصوله في المؤسسات أ20رد اند بورز و مع ذلك يمكن للصندوق االستثمار بنسبة قصوى  حسب تصنيف ستاند

ات أو قييم المؤسسلية لتالدخل الثابت وغير المصنفة بشرط أن يعتمد مدير الصندوق في تلك الحالة على معايير تقييم المخاطر الداخ

ي % من صاف25 نسبته . ولن تتجاوز استثمارات الصندوق مامبنية على معايير المخاطر والسيولة والعائدابت و الأدوات الدخل الث

 .قيمة أصول الصندوق في التعامل مع جميع األطراف النظيرة.

ع لهيئة خاضدر إذا كان الصندوق سيتعامل مع أي مصدر لصفقات سوق نقد خارج المملكة، فإن مدير الصندوق يقر بأن هذا المص -

 لمؤسسة النقد العربي السعودي. رقابية مماثلة

 يمكن للصندوق االستثمار في عقود المشتقات المرتبطة باألدوات والمنتجات المركبة. -
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