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 شركة األھلي المالية

  صناديق األسھم العالميةالتعديالت في شروط وأحكام 

 2016أبريل  28

 

  الوحدات المحترمين مالكيالسادة 

  صناديق األسھم العالمية المدارة من شركة األھلي المالية

 ورحمة هللا وبركاته،السالم عليكم 

  

عزمنا على إجراء عدد من منا على االلتزام بالئحة صناديق االستثمار، نفيدكم ب السوق المالية، وحرصابناء على موافقة ھيئة 

  الصناديق التالية والتي ستتغير أسماؤھا على النحو التالي: شروط وأحكام التغييرات الجوھرية في

  صندوق االستثمار بعد التعديل اسم  اسم صندوق االستثمار الحالي

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمريكا الشمالية  صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األمريكية

  اـــم أوروبـھـر أســـؤشـمـي لـلـصندوق األھ  صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األوروبية 

  األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيكصندوق   صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم اآلسيوية الباسيفكية 

  ةــاشئــواق النــاألسـر ؤشـصندوق األھلي لم  صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئة

تالئم كفاءة األسواق التي  تخفيض رسوم اإلدارة وتغيير االستراتيجية إلى استراتيجية غير نشطة أيضا تشمل تلك التغييرات

اء على المدى الطويل بما يحقق مصلحة تعزيز األدتخفيض المصاريف ووقد تم إجراء ھذه التغييرات ل ،تستثمر بھا الصناديق

  .مالكي الوحدات

 ھذه تطبيق بأن علما، الخاصة بالصناديق المذكورة أعالهاألحكام في الشروط وألھم التغييرات  اويسعدنا أن نرفق لكم أدناه ملخص

  .اإلشعار ھذا تاريخ من األقل على تقويميا يوما 60 بعد سيبدأ والمستقبليين الحاليين العمالء تعامالت في التغييرات

  

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

  شركة األھلي المالية
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  التالية: جميع الصناديق شروط وأحكام تنطبق على تغييرات عامةأوال: 

 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األمريكية  
  للمتاجرة باألسھم األوروبيةصندوق األھلي  
 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم اآلسيوية الباسيفيكية  
 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئة  

  :فيما يلي تفاصيل لتلك التغييرات العامةو

  تغيير أيام التقويم وأيام التعاملأ. 

على أن  )من اإلثنين إلى الجمعة( أسبوعياأيام  خمسةسيتم تغيير أيام التقويم للصناديق المذكورة أعاله من يومين أسبوعيا لتكون 
، وستتغير أيام عن القيمة النقدية لوحدات الصناديق اإلفصاح مستوى لزيادةتكون أيام عمل في الواليات المتحدة األمريكية وذلك 

أيام في األسبوع من اإلثنين إلى الخميس على أن تكون أيام  أربعةمن يومين أسبوعيا لتكون  (أيام االشتراك واالسترداد) التعامل
  نظرا لكون الصندوق يستثمر عالميا.عمل في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية 

  عملة الصندوقب. 

االشتراك بعملة ) من الئحة صناديق االستثمار، سيتم إضافة نص ليغطي حاالت 1) من الملحق (7تماشيا مع متطلبات الفقرة (
الصرف السائدة في حينھا، فإن سعر الصرف المستخدم سوف يخضع ألسعار  ،أخرى في أي من الصناديق المذكورة أعاله

  .مالك الوحدات أي تقلب في أسعار الصرف ويتحمل

  أبرز مخاطر الصندوقج. 

إضافة عوامل مخاطرة إضافية تتوافق مع االستراتيجية الجديدة، وذلك على سبيل المثال ال الحصر مخاطر تتبع المؤشر حيث أن 
عوائد الصناديق قد ال تأتي مطابقة لعوائد مؤشراتھا اإلرشادية ألن الصناديق تتكبد مصاريف تشغيلية، وإضافة مخاطر تضارب 

  .التي تنطوي على االستثمار في الصناديق ، ومخاطر تتعلق بالتوافق مع الشريعة وغيرھا من المخاطر األخرىالمصالح

  الرسوم والمصاريفد. 

 بأسھم للمتاجرة األھلي صندوقحاليا ل السنوية حيث تبلغ رسوم اإلدارة أعاله المذكورة الصناديق لجميع اإلدارة رسوم ضيخفت
 %1.75 أعاله المذكورة األخرى الصناديق لبقية السنوية وتبلغ رسوم اإلدارة ،من صافي قيمة األصول %1.85 الناشئة األسواق

  .من صافي قيمة األصول
 الرسوم مع لتتناسب الصندوق أصول قيمة صافي منسنويا % 0.30 سيتم تخفيض رسوم اإلدارة لجميع الصناديق لتكون بنسبة

 األھلي لصندوق اشتراك رسوم سيفرض كما. المؤشرأداء  تتبع تھدف إلى التي نشطة الغير ذات االستراتيجية للصناديق المعتادة
 اآلسيوية باألسھم للمتاجرة األھلي وصندوق األوروبية باألسھم للمتاجرة األھلي وصندوق األمريكية، باألسھم للمتاجرة

 على االستثمار ولتحفيز اشتراك رسوم ستضم والتي الجديدة الصندوق تسعير مستويات مع لتتوافق% 2 إلى تصل الباسيفيكية،
  .أعاله المذكورة الصناديق لجميع اشتراك رسوم سيكون ھناك وبھذا الطويل، المدى

  مراجع الحسابات ھـ.

 الحسابات لمراجع خلفا والسدحان الفوزان جي إم بي كي شركة ليكون القانوني الحسابات مراجعرشحت شركة األھلي المالية 
 من يزيد الحسابات مراجع تغيير ألن التغيير ھذا ويأتي ، وقد وافق مجلس إدارة الصناديق على ھذا التعيينيانغ اند ارنست الحالي

  .المراجعة عملية استقاللية

  مدير الصندوق .و 

 "1مع إضافة فقرات فرعية عمال بمتطلبات الملحق ( وزيادة مستوى اإلفصاح توحيد صيغة فقرة "مدير الصندوق (
 من الئحة صناديق االستثمار.

 ) من الئحة صناديق االستثمار.1) من الملحق (15اإلفصاح عن حاالت تضارب المصالح وفقا لمتطلبات الفقرة ( 
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 االھلي المالية بتغيير مدير الصندوق من الباطن لصندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األمريكية ليكون  شركة ترغب
، وبھذا يكون TCW Asset Management Company تي سي دبليو بدال من شركة Amundi أموندي شركة

  لجميع الصناديق المذكورة أعاله. Amundi أموندي مدير الصندوق من الباطن شركة

    ية معلومات الصندوقسر. ز

  لتكون "معلومات أخرى" من الئحة صناديق االستثمار )1(تعديل اسم الفقرة وفقا للتسمية المذكورة في الملحق.  

 في حال وفاة العميل أو عجزه. (االشتراك واالسترداد) اإلفصاح عن تعليق المعامالت  

  وتمويل اإلرھاب وما يترتب على ذلك.توضيح التزام مدير الصندوق بقواعد نظام مكافحة غسل األموال  

 .اإلفصاح عن حدود مسؤوليات مدير الصندوق  

 .اإلفصاح عن أن مدير الصندوق ال يضمن أداء معين أو ربحية للصندوق  

 تزويد مدير الصندوق ببيانات االتصال والعناوين الصحيحة. يح أن على مالكي الوحدات مسؤوليةتوض  

 ام الصندوق فإن بقية الشروط واألحكام ستكون نافذة وفعالة.في حال بطالن أحد مواد شروط وأحك  

 ) من الئحة صناديق االستثمار.13اإلفصاح عن أن لغة الشروط واألحكام ھي اللغة العربية وفقا للفقرة (ب) من المادة (  

  إجراءات االشتراك واالسترداد. ح

  لجميع قنوات البيع (الفروع، الھاتف، االنترنت) ستالم طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل آخر موعد السيتغير
 على النحو التالي: ليكون

o با وصندوق األھلي لمؤشر أسھم أمريكا الشمالية:وصندوق األھلي لمؤشر أسھم أور 
 .) ظھرا من يوم التعامل12:30اعة (عند أو قبل الس

o  األسواق الناشئة:صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيك وصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 .التعامل العمل بالمملكة السابق ليوم يوم من ظھرا) 12:30( الساعة قبل أو عند

 نظراً الستثمار الصندوق في أسواق  (من اإلثنين إلى الخميس) كأيام تعامل أيام العمل السعودية واألمريكيةعتماد ا
 عالمية.

  أيام عمل (في السعودية والواليات المتحدة)4حسابات العمالء إلى (تغيير الوقت الالزم إليداع مبالغ االستردادات في ( 
) من 46إلتاحة مرونه أكثر للصندوق في حال االستردادات الكبيرة مع عدم اإلخالل بمتطلبات المادة ( بعد نقطة التقويم

 الئحة صناديق االستثمار "التسعير والتقويم واالسترداد".

  صندوقاستثمار مدير الصندوق في ال. ط

لتسمح لمدير الصندوق باإلستثمار في الصندوق في أي وقت ولتوضح توقيت اإلفصاح عن ھذه  الفقرةتمت إضافة ھذه 
  .االستثمارات وحجمھا إن وجدت

  ىإجراءات الشكاو. ي

  نترنت والھاتف.وى إلى مدير الصندوق وھي شبكة االتحديد القنوات المختلفة إلرسال الشكا

  الماليملخص اإلفصاح . ك

يوم وذلك  365إلى  360عمالً بأفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق االستثمار سيتم تغيير أساس احتساب المصاريف من 
  لجميع الصناديق المذكورة أعاله، وسيتم تعديل ذلك في ملخص اإلفصاح المالي.

  تعديالت أخرى: ل.

 من (1) قالملح متطلبات مع لتتوافق الصناديق المذكورة أعاله وأحكامشروط  فقرات لبعض التسلسلي الترتيب وإعادة تعديل
  :) من الئحة صناديق االستثمار1متطلبات الملحق (مع  تماشياالتالية  إضافة المواد تم كما االستثمار، صناديق الئحة
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  صناديق االستثمار العالمية، الطرح األولي، رسوم االسترداد المبكر.

  : أخرى تعديالت لغويةاإلفصاح وزيادة مستوى  م.

  :افيھ اإلفصاح مستوى وزيادة لغويا التاليةالفقرات  تعديل

 .عنوان المقر الرئيسي لمدير الصندوق ومعلومات أخرى   .التصفية وتعيين مصف  

 .أمين الحفظ   .القوائم المالية  

 .الھيئة الشرعية للصندوق   .إنھاء الصندوق  

 .رفع التقارير لمالكي الوحدات   .تضارب المصالح  

 ملخص اإلفصاح المالي.    

  حذف بعض المواد المكررة: ن.

أخرى في شروط وأحكام جميع الصناديق المذكورة أعاله أو ألنھا معلومات من  فقراتحذف المواد التالية وذلك لتكرارھا في 
  :) من الئحة صناديق االستثمار1( ذكرھا في شروط وأحكام الصندوق حسب الملحق الضروريغير 

   ) من الشروط واألحكام  قيود االستثمار.1تاريخ الصندوق، المسؤوليات، الشريعة اإلسالمية، الملحق (
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  كل صندوقب خاصةتغييرات  ثانيا:

  تعديل أسماء الصناديق  . أ

  ، وذلك على النحو التالي:المؤشر تتبع والتي الجديدة االستثمار استراتيجية معلتتناسب  سماء الصناديقأ تغيير

  االسم الجديد  يالالح سماال

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمريكا الشمالية  األمريكية باألسھم للمتاجرة األھلي صندوق

  صندوق األھـلـي لـمـؤشـــر أسـھـم أوروبـــا  األوروبية باألسھم للمتاجرة األھلي صندوق

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيك  الباسيفيكية اآلسيوية باألسھم للمتاجرة األھلي صندوق

  صندوق األھلي لمـؤشـر األســواق النــاشئــة  صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئة

  تعديل المؤشر اإلرشادي  . ب

مؤشرات  وتغيير" آي سي إس إم" الجديد الخدمة بمزود "بورز آند ستاندرد" الحالي المؤشر بيانات خدمة مزود استبدالسيتم 
 اتالمؤشر تعديلسيتم و نشطة، الغير لالستراتيجية مالءمة أكثر اتجعلھ خصائص توفر ةالجديد اتالمؤشر معايير ألن الصناديق

  على النحو التالي: األحكامو شروطال في تورد أينما

  المؤشر الحالي المؤشر اإلرشادي الذي سيتم تطبيقه  اسم الصندوق 

  الشمالية أمريكا أسھم لمؤشر األھلي صندوق

 لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر

 صافي" (إم" الفئة من الشمالية أمريكا

  )األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد

 المتوافقة 500 بورز آند ستاندرد مؤشر

  اإلسالمية الشريعة أحكام مع

 أوروبـــا أسـھـم لـمـؤشـــر األھـلـي صندوق

 لمنطقة  اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر

 العائد صافي" (إم" الفئة من أوروبا

  )األمريكي بالدوالر اإلجمالي

 لألسواق بورز آند ستاندرد مؤشر

 أحكام مع المتوافقة 350 األوروبية

 اإلسالمية الشريعة

  والباسيفيك آسيا أسھم لمؤشر األھلي صندوق

 لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر

 صافي" (إم" الفئة من الھادئ المحيط

  )األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد

 لالسواق بورز آند ستاندرد مؤشر

 أحكام مع المتوافقة الباسفكية اآلسيوية

  اإلسالمية الشريعة

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة

 اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر

 صافي" (إم" الفئة من الناشئة لألسواق

  )األمريكي بالدوالر  اإلجمالي العائد

 الناشئة لألسواق بورز آند ستاندرد مؤشر

  اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة

  

  ، واستراتيجية االستثمار الرئيسةأھداف الصندوقب. 

 مع ةمتوافق قصنادي أول تقديم خالل من المصاريف الرسوم تقليل معسواق عالمية أ في االستثمار فرصة المستثمرين نحم مسيت
 الشمالية أمريكا :مختلفة ھيرئيسية  مناطق جغرافية غطيت نشط غير بأسلوب ةمدار في المملكة العربية السعودية الشريعة
 .صولاأل لتوزيع العمالء احتياج خدمتل الناشئة واألسواق والباسيفيك وآسيا وأوروبا
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   أمريكا الشماليةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 

  ف الصندوقاھدأ

 المال رأس نمو إلى يھدف الشرعية المعايير مع متوافق مفتوح استثمار صندوق ھو الشمالية أمريكا أسھم لمؤشر األھلي صندوق
 الفئة من الشمالية أمريكا لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء يعادل إجمالي عائد تحقيق خالل من الطويل المدى على

  ).األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" (إم"

  استراتيجيات االستثمار األساسية 

  .والمتوسطة الكبيرة المدرجة الشمالية أمريكا شركات أسھم في أساسي بشكل االستثمار 1.9

  .الكندية واألسواق األمريكية األسواق في المدرجة الشركات أسھم في استثماراته الصندوق يركز 2.9

 سي إس إم" مؤشر أداء تتبع إلى تھدف والتي بالمؤشر المرتبطة النشطة غير اإلدارة استراتيجية حسب الصندوق يدار 3.9
 يعتمد مؤشر وھو). األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" (إم" الفئة من الشمالية أمريكا لمنطقة اإلسالمي" آي
 الواليات أسواق في المدرجة والمتوسطة الكبيرة الشركات قطاع أداء لقياس المعدلة الحرة السوقية القيمة متوسط على

 أو أصوله جميع استثمار خالل من المؤشر أداء مماثلة الصندوق يستھدف. الشرعية بالمعايير االلتزام مع وكندا المتحدة
 أو المؤشر في وزنه نفس تقريبا يساوي بوزن سھم كل في باالستثمار وذلك المؤشر، في المشمولة األسھم في غالبيتھا
 من% 20 نسبة على واحد لمصدر مالية أوراق في الصندوق استثمارات تزيد ال أن على ذلك، تمثل عينة باستخدام
 فئة أي في أصوله قيمة  صافي من% 20 عن تزيد نسبة الصندوق يمتلك ال أن وعلى الصندوق، أصول قيمة صافي
 التي التغييرات إدارة إلى الصندوق مدير يسعى سوف ذلك، إلى وباإلضافة. واحد مصدر من صادرة مالية أوراق
 إسالمية صناديق في أو نقد شكل على المستثمرة غير النقدية باألرصدة االحتفاظ ويمكن. المؤشر مكونات في تحدث
 علما  إضافية، رسوم الوحدات مالكي تحميل دون مرابحة عمليات في استثمارھا أو/و والمرابحة النقد سوق في تستثمر

  .  أصوله قيمة صافي من أقصى بحد% 10 ھو النظير الطرف مع الصندوق لتعامل األعلى الحد بأن

  .سابقا ذكرھا تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 4.9

 استراتيجية تحقيق لغرض أمكن ما ذلك تقليل إلى سيسعى ولكن نقد، شكل على أصوله من بجزء الصندوق يحتفظ قد 5.9
  .  الصندوق

 من التقيد من الصندوق ويعفى ،"االستثمار قيود" االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة بمتطلبات الصندوق يتقيد
  :التالي النحو على وذلك االستثمار، صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية والفقرة) د( الفقرة

 تزيد أال على االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة من) د( الفقرة في الوارد االستثمار قيد من يُعفى 
  .الصندوق أصول قيمة صافي من% 20 نسبة على واحد لمصدر صادرة مالية أوراق في الصندوق استثمارات

 صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية الفقرة في الوارد االستثمار قيد من الصندوق يُعفى 
 مصدر من صادرة مالية أوراق  فئة أي في أصوله قيمة صافي من% 20 عن تزيد نسبة يمتلك أال على االستثمار

  .واحد

  أدناه المذكورة القيود الصندوق يطبق كما

  

  

  

  

  

  الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

  ٪100  ٪90  األسھم المدرجة

  ٪10  ٪0  وصناديق أسواق النقد النقد وصفقات المرابحة

 ٪10 ٪0 االستثمار لھا نفس االستراتيجية صناديق 
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 ولفترة الصندوق أصول صافي حجم من% 10 حتى االستثمار لغرض إسالمي تمويل على الحصول للصندوق يجوز 6.9
 طلبات لتغطية التابعة الشركات أو الصندوق مدير من االقتراض النسبة ھذه من ويستثنى سنة، عن تزيد ال استحقاق
  .االسترداد

 صناديق في يستثمر أن أيضا الصندوق لمدير ويمكن. الشمالية أمريكا في المدرجة األسھم أسواق في الصندوق يستثمر 7.9
 طرحا طرحھا على الموافقة تمت النقد أسواق صناديق في أو/و المؤشر نفس تتبع  االستراتيجية نفس لھا استثمارية

 مساو آخر بلد لتنظيم الصناديق تلك تخضع أن على أخرى ھيئات من مرخصة أو المالية السوق ھيئة مجلس من عاما
  .   المملكة في االستثمار صناديق على المطبق لذلك األقل على

 أو االستراتيجية نفس تتبع( أخرى استثمار صناديق وحدات في الصندوق أصول استثمار فيه يمكن الذي األقصى الحد 8.9
  .   الصندوق أصول صافي قيمة من٪ 10 ھو) النقد أسواق في تستثمر

  .مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق في الصندوق يستثمر لن 9.9

  

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

  ف الصندوقاھدأ

 على المال رأس نمو إلى يھدف الشرعية المعايير مع متوافق مفتوح استثمار صندوق ھو أوروبا أسھم لمؤشر األھلي صندوق
 صافي" (إم" الفئة من أوروبا لمنطقة  اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء يعادل إجمالي عائد تحقيق خالل من الطويل المدى
  ).األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد

  استراتيجيات االستثمار األساسية 

  .والمتوسطة الكبيرة المدرجة الشركات أسھم في أساسي بشكل االستثمار 1.9

  .الكبرى أوروبا دول أسواق في المدرجة الشركات أسھم في استثماراته الصندوق يركز 2.9

" آي سي إس إم" مؤشر تتبع إلى تھدف والتي بالمؤشر المرتبطة النشطة غير اإلدارة طريقة حسب الصندوق يدار 3.9
 متوسط على مؤشريعتمد وھو). األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" (إم" الفئة من أوروبا لمنطقة  اإلسالمي

  االلتزام مع األوروبية األسواق في المدرجة والمتوسطة الكبيرة الشركات قطاع أداء لقياس المعدلة الحرة السوقية القيمة
 األسھم في غالبيتھا أو أصوله جميع استثمار خالل من المؤشر أداء مماثلة إلى الصندوق يستھدف. الشرعية بالمعايير
 تمثل عينة باستخدام أو المؤشر في وزنه نفس تقريباً  يساوي بوزن سھم كل في باالستثمار وذلك المؤشر، في المشمولة

 أصول قيمة صافي من% 20 نسبة على واحد لمصدر مالية أوراق في الصندوق استثمارات تزيد ال أن على ذلك
 صادرة مالية أوراق فئة أي في أصوله قيمة  صافي من% 20 عن تزيد نسبة الصندوق يمتلك ال أن وعلى الصندوق،

 مكونات في تحدث التي التغييرات إدارة إلى الصندوق مدير يسعى سوف ذلك، إلى وباإلضافة. واحد مصدر من
 النقد سوق في تستثمر إسالمية صناديق في أو نقد شكل على المستثمرة غير النقدية باألرصدة االحتفاظ ويمكن. المؤشر

 األعلى الحد بأن علما إضافية، رسوم الوحدات مالكي تحميل دون مرابحة عمليات في استثمارھا أو/و والمرابحة
  .  أصوله قيمة صافي من أقصى بحد% 10 ھو النظير الطرف مع الصندوق لتعامل

  . سابقا ذكرھا تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 4.9

 استراتيجية تحقيق لغرض أمكن ما ذلك تقليل إلى سيسعى ولكن نقد، شكل على أصوله من بجزء الصندوق يحتفظ قد 5.9
  . الصندوق

 من التقيد من الصندوق ويعفى ،"االستثمار قيود" االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة بمتطلبات الصندوق يتقيد
  :التالي النحو على وذلك االستثمار، صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية والفقرة) د( الفقرة

 تزيد أال على االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة من) د( الفقرة في الوارد االستثمار قيد من يُعفى 
  .الصندوق أصول قيمة صافي من% 20 نسبة على واحد لمصدر صادرة مالية أوراق في الصندوق استثمارات
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 صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية الفقرة في الوارد االستثمار قيد من الصندوق يُعفى 
 مصدر من صادرة مالية أوراق  فئة أي في أصوله قيمة صافي من% 20 عن تزيد نسبة يمتلك أال على االستثمار

 .واحد

  :أدناه المذكورة القيود الصندوق يطبق كما

  

  

  

  

  

  

 ولفترة الصندوق أصول صافي حجم من% 10 حتى االستثمار لغرض إسالمي تمويل على الحصول للصندوق يجوز 6.9
 طلبات لتغطية التابعة الشركات أو الصندوق مدير من االقتراض النسبة ھذه من ويستثنى سنة، عن تزيد ال استحقاق
  .االسترداد

 صناديق في يستثمر أن أيضا الصندوق لمدير ويمكن.  أوربا دول في المدرجة األسھم أسواق في الصندوق يستثمر 7.9
 طرحا طرحھا على الموافقة تمت النقد أسواق صناديق في أو/و المؤشر نفس تتبع  االستراتيجية نفس لھا استثمارية

 مساو آخر بلد لتنظيم الصناديق تلك تخضع أن على أخرى ھيئات من مرخصة أو المالية السوق ھيئة مجلس من عاما
  .   المملكة في االستثمار صناديق على المطبق لذلك األقل على

 أو االستراتيجية نفس تتبع( أخرى استثمار صناديق وحدات في الصندوق أصول استثمار فيه يمكن الذي األقصى الحد 8.9
  .   الصندوق أصول صافي قيمة من٪ 10 ھو) النقد أسواق في تستثمر

 .مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق في الصندوق يستثمر لن 9.9

  

  لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيكصندوق األھلي 

  أھداف الصندوق

 المال رأس نمو إلى يھدف الشرعية المعايير مع متوافق مفتوح استثمار صندوق ھو والباسيفيك آسيا أسھم لمؤشر األھلي صندوق
 الفئة من الھادئ المحيط لمنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء يعادل إجمالي عائد تحقيق خالل من الطويل المدى على

  ).األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" (إم"

  األساسية االستثمار استراتيجيات

  .والمتوسطة الكبيرة المدرجة الشركات أسھم في أساسي بشكل االستثمار 1.9

  .والباسيفيكية اآلسيوية الدول أسواق في المدرجة الشركات أسھم في استثماراته الصندوق يركز 2.9

" آي سي إس إم" مؤشر أداء تتبع إلى تھدف والتي بالمؤشر المرتبطة النشطة غير اإلدارة طريقة حسب الصندوق يدار 3.9
 على يعتمد مؤشر وھو) األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي" (إم" الفئة من الھادئ المحيط لمنطقة اإلسالمي
 الباسفيكية األسواق في  المدرجة والمتوسطة الكبيرة الشركات قطاع أداء لقياس المعدلة الحرة السوقية القيمة متوسط

 غالبيتھا أو أصوله جميع استثمار خالل من المؤشر أداء مماثلة إلى الصندوق يھدف كما. الشرعية بالمعايير االلتزام مع
 باستخدام أو المؤشر في وزنه نفس تقريباً  يساوي بوزن سھم كل في باالستثمار وذلك المؤشر، في المشمولة األسھم في
 قيمة صافي من% 20 نسبة على واحد لمصدر مالية أوراق في الصندوق استثمارات تزيد ال أن على ذلك تمثل عينة

 مالية أوراق فئة أي في أصوله قيمة  صافي من% 20 عن تزيد نسبة الصندوق يمتلك ال أن وعلى الصندوق، أصول

  األقصىالحد   الحد األدنى  فئة األصول

  ٪100  ٪90  األسھم المدرجة

  ٪10  ٪0  وصناديق أسواق النقد النقد وصفقات المرابحة

 ٪10 ٪0 االستثمار لھا نفس االستراتيجية صناديق 
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 مالية أوراق فئة أي في أصوله صافي قيمة من% 20 عن تزيد نسبة الصندوق يمتلك أال. واحد مصدر من صادرة
  . واحد مصدر من صادرة

 االحتفاظ ويمكن. المؤشر مكونات في تحدث التي التغييرات إدارة إلى الصندوق مدير يسعى سوف ذلك، إلى وباإلضافة
 النقد سوق في  تستثمر إسالمية صناديق في أو  جار حساب في نقد شكل على المستثمرة غير النقدية باألرصدة
 األعلى الحد بأن علما  إضافية، رسوم الوحدات مالكي تحميل دون مرابحة عمليات في استثمارھا أو/و والمرابحة
  .  أصوله قيمة صافي من أقصى بحد% 10 ھو النظير الطرف مع الصندوق لتعامل

  . سابقا ذكرھا تم التي غير مالية أوراق في باالستثمار الصندوق يقوم لن 4.9

 استراتيجية تحقيق لغرض أمكن ما ذلك تقليل إلى سيسعى ولكن ، نقد شكل على أصوله من بجزء الصندوق يحتفظ قد 5.9
  . الصندوق

 يمكن االستثمار، صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية والفقرة) د( الفقرة من استثناء
 ذلك، عدا فيما. للمؤشر مكونة مالية أوراق فئة أي في أصوله صافي قيمة من أقصى كحد% 20 حتى امتالك للصندوق
  . الصندوق على تنطبق التي االستثمار صناديق الئحة بمتطلبات الصندوق سيتقيد

 من التقيد من الصندوق ويعفى ،"االستثمار قيود" االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة بمتطلبات الصندوق يتقيد
  :التالي النحو على وذلك االستثمار، صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية والفقرة) د( الفقرة

 تزيد أال على االستثمار صناديق الئحة من) 39( المادة من) د( الفقرة في الوارد االستثمار قيد من يُعفى •
  .الصندوق أصول قيمة صافي من% 20 نسبة على واحد لمصدر صادرة مالية أوراق في الصندوق استثمارات

 صناديق الئحة من) 39( المادة من) ھـ( الفقرة من) 1( الفرعية الفقرة في الوارد االستثمار قيد من الصندوق يُعفى •
 مصدر من صادرة مالية أوراق  فئة أي في أصوله قيمة صافي من% 20 عن تزيد نسبة يمتلك أال على االستثمار

  .واحد

  :أدناه المذكورة القيود الصندوق يطبق كما

  

  

  

  

  

  

 ولفترة الصندوق أصول صافي حجم من% 10 حتى االستثمار لغرض إسالمي تمويل على الحصول للصندوق يجوز 6.9
 طلبات لتغطية التابعة الشركات أو الصندوق مدير من االقتراض النسبة ھذه من ويستثنى سنة، عن تزيد ال استحقاق
  .االسترداد

 في يستثمر أن أيضا الصندوق لمدير ويمكن. والباسيفيك آسيا دول في المدرجة األسھم أسواق في الصندوق يستثمر 7.9
 طرحھا على الموافقة تمت النقد أسواق صناديق في أو/و المؤشر نفس تتبع  االستراتيجية نفس لھا استثمارية صناديق
 آخر بلد لتنظيم الصناديق تلك تخضع أن على أخرى ھيئات من مرخصة أو المالية السوق ھيئة مجلس من عاما طرحا
  .   المملكة في االستثمار صناديق على المطبق لذلك األقل على مساو

 أو االستراتيجية نفس تتبع( أخرى استثمار صناديق وحدات في الصندوق أصول استثمار فيه يمكن الذي األقصى الحد 8.9
  .   الصندوق أصول صافي قيمة من٪ 10 ھو) النقد أسواق في تستثمر

 .مالية أوراق مشتقات تستخدم أسواق أو سوق في الصندوق يستثمر لن 9.9

 

  الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

  ٪100  ٪90  األسھم المدرجة

  ٪10  ٪0  وصناديق أسواق النقد النقد وصفقات المرابحة

 ٪10 ٪0 االستثمار لھا نفس االستراتيجية صناديق 
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  لمؤشر أسھم األسواق الناشئةصندوق األھلي 

  ف الصندوقاھدأ

 المال رأس نمو إلى يھدف الشرعية المعايير مع متوافق مفتوح استثمار صندوق ھو الناشئة األسواق أسھم لمؤشر األھلي صندوق
" إم" الفئة من الناشئة لألسواق اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء يعادل إجمالي عائد تحقيق خالل من الطويل المدى على

  ).األمريكي بالدوالر اإلجمالي العائد صافي(

  استراتيجيات االستثمار األساسية 

  االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة الكبيرة والمتوسطة. 1.9

  يركز الصندوق استثماراته في أسھم الشركات المدرجة في األسواق الناشئة. 2.9

إس سي آي"  يدار الصندوق حسب طريقة اإلدارة غير النشطة المرتبطة بالمؤشر والتي تھدف إلى تتبع أداء مؤشر "إم 3.9
اإلسالمي لألسواق الناشئة من الفئة "إم" (صافي العائد اإلجمالي بالدوالر األمريكي) وھو مؤشر يعتمد على متوسط 

القيمة السوقية الحرة المعدلة لقياس أداء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في األسواق الناشئة مع االلتزام  
ا يھدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر من خالل استثمار جميع أصوله أو غالبيتھا في بمعايير الشريعة اإلسالمية. كم

ً نفس وزنه في المؤشر أو باستخدام  األسھم المشمولة في المؤشر، وذلك باالستثمار في كل سھم بوزن يساوي تقريبا
% من صافي قيمة 20على نسبة عينة تمثل ذلك على أن ال تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية لمصدر واحد 

% من صافي  قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية 20أصول الصندوق، وعلى أن ال يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن 
  صادرة من مصدر واحد.

وباإلضافة إلى ذلك، سوف يسعى مدير الصندوق إلى إدارة التغييرات التي تحدث في مكونات المؤشر. ويمكن االحتفاظ 
النقدية غير المستثمرة على شكل نقد أو في صناديق إسالمية متخصصة في سوق النقد والمرابحة و/أو  باألرصدة

استثمارھا في عمليات مرابحة دون تحميل مالكي الوحدات رسوم إضافية،  علما بأن الحد األعلى لتعامل الصندوق مع 
  % بحد أقصى من صافي قيمة أصوله.10الطرف النظير ھو 

  دوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرھا سابقا. لن يقوم الصن 4.9

استراتيجية  قد يحتفظ الصندوق بجزء من أصوله على شكل نقد، ولكن سيسعى إلى تقليل ذلك ما أمكن لغرض تحقيق 5.9
  الصندوق. 

ق من التقيد من الفقرة ) من الئحة صناديق االستثمار "قيود االستثمار"، ويعفى الصندو39يتقيد الصندوق بمتطلبات المادة (
  ) من الئحة صناديق االستثمار، وذلك على النحو التالي:39) من الفقرة (ھـ) من المادة (1(د) والفقرة الفرعية (

 ) من الئحة صناديق االستثمار على أال تزيد استثمارات 39يُعفى من قيد االستثمار الوارد في الفقرة (د) من المادة (
 % من صافي قيمة أصول الصندوق.20صادرة لمصدر واحد على نسبة  الصندوق في أوراق مالية

 ) من الئحة صناديق 39) من الفقرة (ھـ) من المادة (1يُعفى الصندوق من قيد االستثمار الوارد في الفقرة الفرعية (
مصدر % من صافي قيمة أصوله في أي فئة  أوراق مالية صادرة من 20االستثمار على أال يمتلك نسبة تزيد عن 

 واحد.

  :كما يطبق الصندوق القيود المذكورة أدناه

  

  

  

  

  

  الحد األقصى  الحد األدنى  فئة األصول

  ٪100  ٪90  األسھم المدرجة

  ٪10  ٪0  وصناديق أسواق النقد النقد وصفقات المرابحة

 ٪10 ٪0 االستثمار لھا نفس االستراتيجية صناديق 



 

 
 

 

11 

% من حجم صافي أصول الصندوق ولفترة 10االستثمار حتى يجوز للصندوق الحصول على تمويل إسالمي لغرض  6.9
استحقاق ال تزيد عن سنة، ويستثنى من ھذه النسبة االقتراض من مدير الصندوق أو الشركات التابعة لتغطية طلبات 

  االسترداد.

يستثمر الصندوق في أسواق األسھم المدرجة في الدول ذات األسواق الناشئة. ويمكن لمدير الصندوق أيضا أن يستثمر  7.9
في صناديق استثمارية لھا نفس االستراتيجية تتبع نفس المؤشر و/أو في صناديق أسواق النقد تمت الموافقة على 

من ھيئات أخرى على أن تخضع تلك الصناديق لتنظيم  طرحھا طرحا عاما من مجلس ھيئة السوق المالية أو مرخصة
  بلد آخر مساو على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة.   

الحد األقصى الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى (تتبع نفس االستراتيجية أو  8.9
 ة صافي أصول الصندوق.   ٪ من قيم10تستثمر في أسواق النقد) ھو 

  لن يستثمر الصندوق في سوق أو أسواق تستخدم مشتقات أوراق مالية. 9.9

  

  

  
  


