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 صندوق ألفا للمرابحة وأحكام شروط

 : اسم الصندوق 

 صندوق ألفا للمرابحة 

Alpha Murabaha Fund 

 : الصندوق نوع 

 مفتوح  -صندوق عام -صندوق أدوات أسواق النقد والدخل الثابت 

 : مدير الصندوق 

 شركة ألفا املالية 

بموجب شهادة اعتماد شرعي   االستثمارمتوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق    استثماري صندوق ألفا للمرابحة على أنه صندوق   اعتمادتم   •

 AHA-908-02-02-07-18: رقم

معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن   أن جميع املعلومات املذكورة في شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن •

 .صندوق االستثمار، وتكون محدثة ومعدلة

وعل • بالكامل،  للمرابحة  ألفا  األخرى لصندوق  واملستندات  املعلومات  مع مذكرة  الصندوق  وأحكام  قراءة شروط  املحتملين  املستثمرين  على  على  يجب  الحصول  املالية    االستشاراتيهم 

 .بشان الصندوق  استثماري أي قرار  اتخاذية من مكاتب مرخصة قبل والقانونية والضريب

 اقرار من مالك الوحدات أن جميع املستندات تم قراءتها وقبول جميع ما تم ِذكره فيها.  الصندوق،يعتبر التوقيع على شروط وأحكام  •

 م 25/09/2018  الصندوق ألول مرة بتاريخ   وأحكامصدرت شروط  •

 م2018/ 16/09في  عاماتمت املوافقة من قبل هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وإصدار الوحدات وطرحه طرحا  •

 تعكس التغيرات التالية: والتي لمرابحةالنسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق ألفا لهذه م 2021- 07- 12املوافق  1442-12-2 تاريخ اخر تعديل: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما ستطبق هذه التغييرات على جميع مستندات الصندوق اينما وجدت 

 م  2020-07-12 املوافق ه 1442- 12-2حسب خطابنا املرسل الى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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 ملخص الصندوق 
 اسم الصندوق  صندوق ألفا للمرابحة. 

 نوع الصندوق   مفتوح. –صندوق عام   -الثابت االستثماري  والدخلصندوق أدوات أسواق النقد 

 مدير الصندوق  . ألفا املاليةشركة 

 عملة الصندوق   الريال السعودي

 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق   سعودي  ريال) 10 (

 مستوى املخاطر  منخفضة. 

 أهداف الصندوق   راس املال وتوفير السيولة.  وحفظيهدف الى تحقيق دخل جاري 

 شترك  ال األدنى ل الحد عشرة أالف ريال سعودي. (10,000)

 شترك اإلضافيال الحد األدنى ل ( عشرة أالف ريال سعودي.  10,000)

 الحد األدنى لإلسترداد  ( عشرة أالف ريال سعودي. 10,000) 

 واإلسترداد  أيام قبول طلبات اإلشتراك  خالل اي يوم عمل.

 تاريخ بدء تشغيل الصندوق  م 15/10/2018

 املؤشر اإلسترشادي  (. واحد على عروض الودائع بالريال السعودي بين البنوك السعودية لشهر )العائدشهر \ 1سايبور 

 رسوم اإلشتراك  ال يوجد. 

 رسوم اإلسترداد املبكر  ال يوجد. 

 رسوم إدارة الصندوق  ( سنويا تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.0.45%)

 
ً
 لآلتي:تحسب الرسوم التالية من صافي قيمة األصول تحت الحفظ في كل يوم تقويم وتدفع كل شهر وفقا

 لصفقات وأدوات أسواق النقد 0.01% ▪

 الثابت الدخل وأدوات للصكوك 0.02% ▪

 كحد أقص ى لصناديق االستثمار   0.02% ▪

 وغيرها من رسوم الحفظ والعمليات التي يفرضها أمين الحفظ وفق النطاق الجغرافي لالستثمار. ▪

 تشمل هذه الرسوم ضريبة القيمة املضافة وال 

 رسوم الحفظ 

 أتعاب املستشار الشرعي  كل ستة أشهر.  وتدفعريال سعودي سنويا، تحسب في كل يوم تقويم  14,000يتقاض ى املستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل 

الصندوق.  يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه  

قدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين عن الخدمات التي يقدمونها للصندوق بمبلغ  
ُ
د وبما ال يزيد ريال سعودي عن االجتماع الواح  2,000وت

 ريال سنويا لكل عضو مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.  8,000عن 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

على    تشتمل  وال ( ريال سعودي في السنة املالية وتحتسب يوميا وتدفع في نهاية كل ستة أشهر،  60,000)سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ مقطوع قدرة  

 ضريبة القيمة املضافة.  

 أتعاب املحاسب القانوني

 الرسوم الرقابية تشتمل على ضريبة القيمة املضافة.   وال  ذلك، سنوي بعد  وبشكلريال سعودي تحسب في كل يوم تقويم وتدفع عند تقديم الطلب  7,500

 رسوم النشر  تشتمل على ضريبة القيمة املضافة وال في كل يوم تقويم،  وتدفعريال سعودي سنويا.  تحسب  5,000

عند كل يوم تقييم وال تشتمل على    وتخصم من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي، تحسب    %0.3لن تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما نسبته  

 هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط  ضريبة القيمة املضافة. ويشار إلى أن النفقات املذكورة أعاله

 املصاريف األخرى 

فإن أية تكلفة إضافية سوف يتحملها الصندوق    وعليهكافة املصاريف التي تتعلق باستثمارات الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة الى مصاريف التعامل  

 خصما من أصوله. 

 مصاريف تعامل

 ضريبة القيمة املضافة  و األتعاب.  واملصاريفعلى جميع الرسوم  والدخلة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضاف

 حسب تكلفة التمويل السائدة في السوق وسيتم ذكرها في التقرير النصف سنوي والتقرير السنوي 

 السنة املالية للصندوق.  انتهاءبعد وملخص اإلفصاح املالي بعد 

 مصاريف التمويل 

افق حال وفي .للبنوك الرسمية العطل أيام باستثناء عمل،  يوم كل  يوم والتعامل التقويم يوم و

 .التالي والتعامل التقويم يوم في واالسترداد االشتراك طلبات وتنفيذ الصندوق  أصول  تقويم فسيتم السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة

 أيام التقويم والتعامل 

 أخر موعد لتقديم طلبات اإلشتراك  .كل يوم عمل ظهرا 2 الساعة

 أو اإلسترداد 

ة املالي السوق  لشركة اإللكتروني املوقع  أو ملدير الصندوق  اإللكتروني املوقع زيارة خالل من التقويم أسعار معرفة ويمكن التعامل ليوم التالي العمل يوم

 (.  تداول )

 التقويم  سعر عن نال اإلع يوم
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ر   حال  وفي.  االسترداد  طلب  الستالم  التالي  التقويم  يوم  بعد  عمل(  2)  يومي  خالل  االسترداد  عوائد  دفع  يتم  سوف
ّ
  مدير   إرادة  عن   خارجة   ألسباب  ذلك  تعذ

 من   60  املادة  من  ه  للفقرة  استنادا  ىالتقويم كحدًّ أقص   يوم( التالي ل5عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس )  دفع  فسيتم  الصندوق 

 االستثمارية  الصناديق الئحة

 موعد دفع قيمة الوحدات املستردة.

 الحد األدنى للصندوق  ريال سعودي.  10,000,000
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 تعريفات
 

 الصندوق  مدير
 صندوق  إدارة عن ويكون مسئوال لهم األشخاص املرخص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص شخص وهي ألفا املالية، شركة نييع 

 .االستثمار

 مالك الوحدات او املستثمر او املشترك

  العميل أو 
 .االستثمار صندوق  في وحدات يملك  الذي الشخص

 لهم  املرخص األشخاص الئحة
افق  1426/ 21/05بتاريخ  2005  – 83-1 رقم  قرارها بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن املسمى بذات الصادرة الالئحة تعني هـ املو

 .آلخر( وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو( م28/06/2005

 والخليجية املفتوحة.   املحلية والبنوك السعودية األسهم سوق  فيه تكون  الذي الرسمية العمل  أليام اململكة طبقا في عمل يوم العمل  يوم

 املالية السوق  نظام
 وقت  من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو)هـ 02/06/1424بتاريخ  30 /م رقم امللكي املرسوم بموجب السعودية العربية اململكة في  الصادر النظام هو

 (. آلخر

 الصندوق  تشغيل بدء تاريخ
 بسعر الوحدات في االشتراك طلباتاستقبال  عن الصندوق  فيه يتوقفو  املبدئي اإلصدار / للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ في يبدأ الذي اليوم هو

 . االشتراك

 الهيئة
 تفويضه يتم ان يمكن وكيل وأ أي موظف،  او فرعية، لجنة أو لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة

 .الهيئة وظائف من وظيفة باي للقيام

  الحفظ
 االدارية باإلجراءات القيام الحفظويشمل  بذلك، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق على مشتملة اخر لشخص عائدة اصول  حفظ بها يقصد

 .الالزمة

 منازعات االوراق املالية   في الفصل لجنة
 والتعليمات والقواعد املالية واللوائح السوق  نظام نطاق في تقع  التي املنازعات في الفصل في واملختصة ”املالية االوراق منازعات في الفصل لجنة ”

 .املالية السوق  هيئة عن الصادرة

 املالية  السنة
 من األول  من تبدأ التي أو األولىاملالية  للسنة بالنسبة ديسمبر شهر من والثالثين الحادي في وتنته الصندوق  عمل  بدء تاريخ من تبدأ التي الفترة هي

 .األولى السنة املالية يلي عام كل من ديسمبر شهر من والثالثين الحادي اليوم في وتنته يناير

  .ألفا للمرابحة صندوق  به يقصد اإلستثمار  صندوق 

اقبة االستثمار  لالئحة صناديق أعضائه وفقا بتعيين الصندوق  مدير ألفا للمرابحة ويقوم صندوق  إدارة مجلس هو  الصندوق  إدارة مجلس  .االستثمار صندوق  أعمال ملر

  .االستثمار صناديق لالئحة االستثمار وفقا صندوق  إدارة مجلس فيتعيينه  يتم طبيعي شخص أي الغير مستقل  اإلدارة مجلس عضو

 املستقل  اإلدارة مجلس عضو

 الحصر:  ال املثال سبيل على االستقاللية ينافي ومما التامة باالستقاللية يتمتع مستقل صندوق  إدارة مجلس عضو

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

 مدير لدى املاضيين العاميين خالل التنفيذيين كبار من يكون  أن  أو  .الصندوق   ذلك حفظ أمين أو الباطن  من صندوق  مدير أي أو الصندوق  مدير

 مدير الصندوق  لدى التنفيذيين كبار أي  من أو اإلدارة مجلس  أعضاء  من أي  مع  األولي الدرجة من قرابة صلة له أن تكون  أو .له تابع  أي  في  أو  الصندوق 

 .املاضيين خالل العاميين له تابع أي  في أو الصندوق  مدير لدى سيطرة حصص مالكا يكون  أن أو  له، تابع أي  في أو

 االستثمارية  األهداف ذات الصناديق 

 األخرى  / للصندوق  املشابهة

اململكة العربية  في املالية السوق  هيئة قبل من واملرخصة للصندوق   املشابهة االستثمارية األهداف ذات املطروحة طرحا عاما االستثمار صناديق هي

افقة السعودية  للصندوق.  الشرعية اللجنة قبل من املحددة الشرعية مع الضوابط واملتو

 .الصفة بهذه  اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبيعي شخص أي يعني الشخص

 .السعودية العربية اململكة بها يقصد اململكة 

  املفوض له الطرف

 الخدمات مقدم أو الفرعي، املدير أو  املستشار،  دور  لتؤدي أكثر أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم التي الجهة به وُيقَصد

 االستثمار خدمات لتوفير الجهة هذه مع التعاقد عن فضال الوسيط للصندوق، أو الوكيل،  أو ،الوص ي أو، السجل أمين أو الحفظ، أمين أو اإلدارية،

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، يتعلق بأصول  ما في السجل وأمانة الحفظ أمانة أو

 املرابحة  عقود
 وهي سابق وعد دون  من وقعت مقطوع سواء  بمبلغ أو الثمن من بنسبة عليه، متفق معلوم رب زيادة مع البائع به اشتراها الذي الثمن بمثل سلعة بيع

 .املصرفية املرابحة وهي املؤسسة طريق عن على السلعة الحصول  في  الراغب من بالشراء وعد على بناء وقعت أو  العادية، املرابحة

 اإلجارة 
 املالية الصناعة وفي  معلوم، معلوم بعوض  ش يء عمل على  أو الذمة في موصوفة أو معينة عين من معلومة، ومدة معلومة، مباحة منفعة على عقد هي

 أثنائها أو االجارة نهاية مدة في  املستأجر الى املؤجرة العين بتمليك الوعد بها يقترن  ما غالبا اإلسالمية

 الصكوك
 ضوابط مع متوافق ملشروع معين أصول  أية أو املالية وااللتزامات واالمتيازات واملنافع  األصول  في شائعة ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام

  .املتحدة العربية واإلماراتالسعودية  العربية واململكة وقطر  وُعمان والكويت البحرين يضم الذي الخليجي التعاون  مجلس به وُيقصد الخليجي  التعاون  مجلس دول 

بالريال   الودائع على عروض العائد( سايبور 

 السعودي( 

 النقد مؤسسة طريق عن احتسابه ويتم ،السعودي الريال على السعودية البنوك في  الودائع عروض على العائد متوسط بواسطة يحدد سعر هو

 .) ساما)السعودي  العربي

 مرخص لها من البنك املركزي في الدولة ذات العالقة.  مالية خدمات منشأه أو  ،استثمارية شركة او ،مستثنى شخصا او ،له مرخصا شخصا تعني  نظيرة طرف نظير )أو( اطراف
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 على الصندوق. ي كل عملية تعاقدية مع طرف نظير بهدف تحقيق عائد مال صفقة )أو( معاملة

 . أجرة بغير  أو بأجرة ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي باالستثمار  الوكالة

 .االجل قصيرة ،اإلجارةو  املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي النقد أسواق دواتأ

 الثابت الدخل دواتأ
 ومعدل الجهة تلك موجودات ملكيةفي   شائعة حصصا تمثل كانت جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل هي

 .متحرك او ثابت يكون  ربحها

 املبادلة اتفاقية
 معدالت التزامات بمبادلة البنكيقوم   العقد هذا بموجب املرابحة  معدالت مخاطر  إلدارة  املرونة املستثمر تمنح  التي املشتقات أدوات من أداة  هي

 .العكس أو الثابتة املرابحة معدالت التزامات مقابل في  العائمة املرابحة

 .االجل قصيرة تكون  االحيان من كثير في معينة ملدة مالية واوراق صكوك شراء واعادة بيع لعملية اتفاقية هي الشراء  إعادة اتفاقية

 .مديونيات او كقروض صول أب مدعومة األجل محددة استثمارات هي باألصول  املودعة املالية  األوراق

 .جونز( كالداو ) السوقيةاملؤشرات  أحد أداء من أو ( كاالسهم)مالي   أو ( كالذهب)حقيقي  أصل  أداء من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املالية املشتقات

 .الحسم أساس على تداولها يتم التي الصكوك مثل العينة بيع أساس  على هيكلتها يتم التي الصكوك هي  الدين بيع على قائمة صكوك

 .إستحقاقها تاريخ الى تصل ان قبل بيعها بقصد شراؤها يتم التي الصكوك املتاجرة بغرض املقتناه الصكوك

 . إستحقاقها تاريخ حتى بها االحتفاظ بقصد شراؤها يتم التي الصكوك اإلستحقاق  الى تاريخ املقتناه الصكوك

 للوحدة  األصول  قيمة صافي
 يوم في القائمة الوحدات على عدد ومقسوما  االلتزامات منه مخصوماللصندوق   األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني

 العالقة.  ذي التقويم

 املالي(  العام ربع( الربع تاريخ
 سنة كل في ديسمبر من والحادي والثالثين سبتمبر من والثالثين يونيو من والثالثين مارس شهر من والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية

 اإلسترداد  طلب نموذج
 ذجالنمو  وتوقيع استكمال بعد الصندوق في   وحداتهم كل أو ء جز استرداد الوحدات ملالكي يجيز والذي الصندوق  مدير قبل من املعد النموذج به يقصد

 .املتبعة األصول  حسب املعني الوحدات حامل من

 الالئحة 

افق 3/12/1427وتاريخ    2006-219-1رقم   القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة بها يقصد املو هــ. 

هـ واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2/6/1424بتاريخ    30م/   رقم امللكي  باملرسوم  م بناء على نظام السوق املالية الصادر24/12/2006

  م23/5/2016  املوافق .هـ16/8/1437وتاريخ  1/61/2016

 اإلشتراك  طلب
 مرفقة معلومات وأية اإلرهاب األموال تمويل غسيل مكافحة وقوانين املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي اإلشتراك طلب به يقصد

 . الصندوق  من مدير اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات في اإلشتراك بغرض املستثمر يوقعها

 املستهدفة االستثمارات
 أهداف ذات أخرى  استثمارية ومنتجاتاستثمارية   صناديق في واالستثمار ألجل، والودائع الصكوك النقد أدوات في االستثمار الصندوق  يستهدف

 . مماثلة

 .الصندوق  في  الوحدات مالكي يملكها والتي الصندوق، أصول  منها تتكون  التي املتساوية الشائعة الحصص الوحدات

 التقويم  يوم
 واالحكام، الشروط هذه من ) 26 ( الفقرة في موضح هو كما الوحدة سعر صافي تحديد فيه يتم الذي اليوم

 .التالي التقويم يوم الصندوق في أصول  تقويم فسيتم عمل يوم األيام تلك من أي يكون  ال وعندما عمل، يوم كل التقويم أيام وستكون 

 املضافة  القيمة ضريبة
 بتطبيق اململكة وبدأت.بعض االستثناءات مع املنشآت، قبل من وبيعها شراؤها  يتم الت والخدمات السلع  جميع  على مباشرة تفرض غير ضريبة هي

 وتكون نسبة الضريبة وفق ما تقره الجهات املعنية في اململكة  .2018 يناير 1 بدءا من املضافة القيمة ضريبة

 لذلك اليوم اإلقفال أسعار باستخدام العمل  يوم نهاية عند وذلك الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو التقويم  نقطة

 الحد األدنى للصندوق 
دة التاسعة هو الحد األدنى  من اشتراكات املستثمرين الذي ينبغي جمعه من قبل الصندوق خالل فترة الطرح األولي حسب ما ورد في الفقرة )د( من املا

 من الئحة صناديق االستثمار.والخمسون 

 

  ذلك بغير النص سياق يقض لم ما املستند، هذا في الستخدامها مسوغ ورد حيثما السابقة التعريفات تستخدم
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 الصندوق  وأحكامشروط 
 

 معلومات عامة .1
 الترخيص الصادر عن الهيئة: ورقماسم مدير الصندوق  (أ

، سجل تجاري  18187-33مليون ريال سعودي، ترخيص هيئة السوق املالية رقم  50وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال  املالية،شركة ألفا 

1010936196 . 

 الصندوق: عنوان املكتب الرئيس ي ملدير  (ب

 شركة ألفا املالية

 ، شارع التخصص ي  4ب مبنى واحة تفاصيل، الوحدة 

 11524، الرياض 54854ص.ب. 

 عودية اململكة العربية الس 

 + 966 11 236 7301: + فاكس966 11  4343088هاتف: 

 

 عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  وعنوان أي موقع مرتبط بمدير الصندوق: (ج

.saalphacapital.com www.   

 

 ترخيصه الصادر من الهيئة: ورقماسم امين الحفظ  (د

 .08100-37شركة البالد املالية. تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم 
 

 عنوان املوقع االلكتروني ألمين الحفظ:  (ه

 capital.com-http://www.albilad 
 

 النظام المطبق  .2
في اململكة العربية   السارية واملطبقةألفا املالية خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة    للمرابحة وشركةصندوق ألفا  

 السعودية. 

 

 أهداف صندوق االستثمار  .3
 صندوق االستثمار: ألهدافوصف  (أ

 االستثمارالسيولة من خالل    وتوفير عوائد استثمارية منخفضة املخاطر ملالكي وحدات الصندوق مع الحفاظ على رأس املال   يهدف الصندوق الى تحقيق 

من الصفقات في األدوات املالية املتوافقة مع ضوابط الشريعة االسالمية واملنخفضة املخاطر و قصيرة األجل.   وغيرهابشكل أساس ي في صفقات املرابحات 

 املحققة في نفس الصندوق.  واإليراداتى مالكي الوحدات أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح والتوزيعات ال توزع عل
 

 :وممارساتهسياسات االستثمار  (ب

جاري   دخل  لتحقيق  املال  اسواق  في  لالستثمار  الفرصة  املستثمر  الصندوق  مقارنة    ونمويمنح  املال  لرأس  الحماية  درجات  أقص ى  توفير  مع  مستقر 

األخرى.   مع    ولتحقيقباالستثمارات  املتوافقة  املرابحة  في صفقات  رئيس ي  بشكل  الصندوق  أموال  الصندوق سوف يوظف  مدير  فإن  الصندوق  أهداف 

 يعة االسالمية. الشر 

 يستثمر الصندوق في األصول التالية:  

http://www.efghermesksa.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 الحد األعلى  الحد األدنى  فئات األصول 

سيولة نقدية و/او استثمارات ال تزيد فترة استحقاقها  

 عن سبعة أيام
10% 100% 

أدوات اسواق النقد قصيرة األجل مثل الودائع  

 واالجارة   واملرابحات
0% 100 % 

 %60 %0 صناديق اسواق النقد 

 أدوات الدخل الثابت  
0% 50% 

 

 استراتيجية االستثمار:   

اململكة العربية السعودية و دول  تتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود املرابحات. واإلجارة في   -

يعتمد مدير العملة حسب الجهة املصدرة، و من صافي أصول الصندوق وتكون    %100إلى    %0مجلس التعاون الخليجي وذلك بنسبة 

وخطورة   سليم  مالي  مركز  وذات  جيدة  بسمعة  تتمتع  مؤسسات  مع  غالبا  باالستثمار  وذلك  الداخلي  التصنيف  على  الصندوق 

من  منخفضة مرخصة  املؤسسات  هذه  تكون  أن  على  املؤسسات.  لهذه  املالي  للمركز  الصندوق  مدير  وتقييم  تصنيف  حسب   ،

لعربي السعودي في اململكة العربية السعودية، أو من هيئات رقابية مماثلة ملؤسسة النقد في دول مجلس التعاون  مؤسسة النقد ا

 لدى جهة واحدة.   %25 هما نسبتالخليجي، على أال تتجاوز 

أسواق النقد املتوافقة مع الضوابط من صافي أصول الصندوق في صناديق    %60قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته الى   -

أن تكون مطروحة طرحا عاما مرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات رقابية مماثلة وتدار من قبل   على  الشرعيةواملعايير  

   .املصدرةمدير الصندوق ومدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة 

املهيكلة    واملنتجاتمن صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك    %50يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى   -

التوريق وذلك في أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعامليا،   وعقوداملتوافقة مع الضوابط الشرعية 

املتاحة.   الفرص  املصدرة.    وتكون حسب  الجهة  كانت    وفيالعملة حسب  التعاون  حالة  مجلس  دول  الى  تنتمي  ال  املصدرة  الجهة 

التقييم   ذات  والصكوك  املالية  األوراق  في  باالستثمار  الصندوق  وسيلتزم  هذا  فقط.  االمريكي  بالدوالر  العملة  فتكون  الخليجي 

وتحليل وتقييم    (، وفي حالة عدم توفر تقييم ائتماني سيقوم مدير الصندوق بدراسةInvestment Gradeاالئتماني االستثماري )

األوراق املالية والصكوك داخليا بناء على املركز املالي والتدفقات النقدية من العمليات واإلدارة. كما يحق ملدير الصندوق استثمار  

  من صافي أصول الصندوق في األوراق املالية والصكوك ذات التقييم االئتماني دون االستثماري وذلك بعد دراسة  %15ما ال يزيد عن  

 .  وتقييم وتحليل األوراق املالية محل االستثمار شريطة اال يهبط التقييم االئتماني للصندوق عن درجة االستثمار 

 ال يجوز للصندوق االستثمار في عقود املشتقات . -

 من صافي قيمة أصول الصندوق.   %10ال يجوز أن تزيد قيمة استثمارات الصندوق في التوريق على  -

من صافي   %25ما نسبته    املجموعةال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس   -

النقد املبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة   قيمة أصول الصندوق، و يشمل ذلك جميع االستثمارات في صفقات سوق 

لدى  البنكية تنتمي لنفس املجموعة و األوراق املالية الصادرة عن شخص واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة والودائع 

 جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة. 

 يوما تقويميا.   120صول الصندوق يجب ان ال يتجاوز املتوسط املرجح لتاريخ إستحقاق أ -
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على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية   %10يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته   -

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

من صافي    %10توافق مع الضوابط الشرعية على ان ال يتجاوز حجم التمويل نسبة  يجوز ملدير الصندوق الحصول على تمويل م  -

  قيمة أصول الصندوق وعلى اال تتجاوز مدة التمويل سنة واحدة.

البنوك   - مع  بالتعامل  الصندوق  مجلس    واالوراقاملالية    واملؤسساتيقوم  دول  و  السعودية  العربية  اململكة  في  املرخصة  املالية 

 التعاون الخليجي فقط. 

 

 مدة صندوق االستثمار  .4
 يوجد هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.  والصندوق ألفا للمرابحة هو صندوق استثماري عام مفتوح 

 

 قيود/حدود االستثمار   .5
املعلومات. كما لن   ومذكرة الصندوق    واحكام  وشروطالتي تفرضها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية    والحدوديلتزم مدير الصندوق بالقيود  

 مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.  يستثمر الصندوق في أي أوراق

 

 عملة الصندوق  .6
حالة الدفع بعملة عير عملة الصندوق )الريال السعودي( فان مدير الصندوق يقوم بتحويل عملة الدفع الى عملة الصندوق  وفيعملة الصندوق هي الريال السعودي 

 ثم فإن الشراء يكون نافذا بناء على السعر بعد التحويل.  ومنالت السائدة في حينه صرف العم ألسعاروفقا 

 

 واألتعاب  والعموالتمقابل الخدمات  .7
 احتسابها: وطريقةتفاصيل جميع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار  (أ

% من صافي قيمة األصول. تحسب كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق و سوف يتم حساب رسوم 0.45رسوم إدارة الصندوق:   -

 اإلدارة في كل يوم تقويم و يتم دفعها كل شهر.  

 لآلتي:  رسوم الحفظ: -
ً
 تحسب الرسوم التالية من صافي قيمة األصول تحت الحفظ في كل يوم تقويم وتدفع كل شهر وفقا

o 0.01%  وأدوات أسواق النقد لصفقات 

o 0.02%  للصكوك وأدوات الدخل الثابت 

o 0.02% كحد أقص ى لصناديق االستثمار 

o وغيرها من رسوم الحفظ والعمليات التي يفرضها أمين الحفظ وفق النطاق الجغرافي لالستثمار. 

  تشمل هذه الرسوم ضريبة القيمة املضافة وال

ريال سعودي سنويا، تحسب في كل يوم تقويم و تدفع كل    14,000املستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل  يتقاض ى    أتعاب املستشار الشرعي: -

 ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة املضافة.

 

 . كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة املضافة وتدفعريال سعودي سنويا، تحسب كل يوم تقويم  60,000 أتعاب املحاسب القانوني: -

 ريال سعودي سنويا تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي وال تشمل ضريبة القيمة املضافة.  7,500 رسوم رقابية: -

 ريال سعودي سنويا تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع سنويا وال تشمل ضريبة القيمة املضافة.   5,000 رسوم النشر: -

ريال سعودي سنويا لكل عضو مستقل.    8,000ريال سعودي عن كل اجتماع وبحد اقص ى    2,000  أة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين:مكاف -

 هذه الرسوم في كل يوم تقويم و تدفع بشكل سنوي.  وتحتسب

 حسب األسعار املطبقة في حينهامصاريف تمويل:  -
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تعامل - الصندوق جميع  (:  )الوساطة  مصاريف  االستثمارات  يتحمل  وبيع  شراء  نتيجة  يتكبدها  التي  الوساطة  وعموالت  املعامالت  تكاليف 

وتكاليف و عموالت الصفقات التي يجريها. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية. على أن 

 يتم احتسابها في كل يوم تقويم ودفعها عند املطالبة.

من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي، تحسب و تخصم    %0.3لن تتجاوز املصاريف األخرى املذكورة أعاله ما نسبته  األخرى:  املصاريف   -

  عند كل يوم تقييم وال تشتمل على ضريبة القيمة املضافة. ويشار إلى أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية

 فقط.  

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة و الدخل املضافة:    ضريبة القيمة -

 على جميع الرسوم و املصاريف و األتعاب و التكاليف. 

 بة القيمة املضافة ما لم يتم النص على خالف ذلك. جميع الرسوم و املصاريف املذكورة في هذه الشروط و األحكام و املستندات األخرى للصندوق ال تشمل ضري

 

 تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك و االسترداد و نقل امللكية:  (ب

 في الصندوق أو رسوم استرداد من الصندوق  اشتراكال توجد رسوم 

 رسوم االسترداد املبكر: ال توجد

 رسوم نقل امللكية: ال توجد
 

 خاصة يبرمها مدير الصندوق:بيان أية عمولة  (ج

 . ال يوجد

 

 التقويم و التسعير  .8
 الية تقويم أصول الصندوق: (أ

تها. و يتم يتم تقويم الصندوق عن طريق تقويم كافة األصول، أيا كان نوعها و طبيعتها، مخصوما منها كافة التزامات الصندوق، أيا كان نوعها و طبيع

 تقويم األصول باألساليب التالية:  

السوق. و في حال كانت تلك األوراق املالية معلقة،    األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية: يتم تقويمها بسعر اخر صفقة تمت في -

 ر سعر قبل التعليق. اال اذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالية قد تغير مقارنة بالسعر املعلق.  خفسيتم تقويمها وفقا ل 

 املتراكمة.    الى الفوائد و االرباح باإلضافةالودائع/ سيتم تقييمها بناء على القيمة االسمية  -

 .الى االرباح و الفوائد املتراكمة باإلضافةالسندات و الصكوك غير املدرجة: تقيم بناء على القيمة الدفترية  -

ا من  اي استثمار اخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناء على الطرق و القواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ و بعد التحقق منه -

 القانوني و املستشار الشرعي.   قبل املحاسب

 كما يتم تقويم التزامات الصندوق كما يلي:  

 جميع القروض و الذمم الدائنة: بسعر التكلفة مضافا إلية الفوائد و األرباح املتراكمة.  -

 جميع املصاريف و الرسوم املستحقة و املتراكمة على الصندوق.  -

 

 عدد نقاط التقويم و تكرارها: (ب

 وحدات الصندوق في كل يوم عمل. يتم تقويم 

 

 االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير: (ج
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بشكل مباشر و يبلغ الهيئة  الخطأفي حالة تقويم اصل من اصول الصندوق بشكل خاطئ او حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ فإن مدير الصندوق يوثق 

اكثر من سعر الوحدة و يتم االفصاح عن ذلك فورا في موقع مدير الصندوق االلكتروني للسوق و في تقارير  % او  0.45الذي يشكل ما نسبته    الخطأفورا عن  

 الصندوق.  

ون  سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم او التسعير د

 تأخير. 

 

 احتساب سعر الوحدة:تفاصيل  (د

وأية   اإلدارية  االتعاب  بعد حسم  املستحق  الدخل  ذلك  في  بما  الدخل  كل  متضمنة  الصندوق  اصول  قيمة  صافي  بتقسيم  الوحدة  احتساب سعر  يتم 

 مصروفات والتزامات أخرى على إجمالي عدد الوحدات القائمة في وقت التقويم.   

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة: (ه

 سعر الوحدة يوميا في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وتداول. يتم اإلعالن عن 

 

 التعامالت   .9
 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد: (أ

 على مدير الصندوق قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل. 

. مع ذلك بصرف النظر عن استالم طلب االشتراك املوقع أو اي متطلبات أخرى  لإللغاءيعتبر غير قابل    شروطهطلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء  

كة الفا  فإن مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض أي طلب اشتراك/ نماذج إضافية في الصندوق دون الحاجة لتقديم أسباب. وفي هذه الحالة فإن شر 

 املالية سوف تقوم بإعادة املبالغ التي دفعها املستثمر مقابل االشتراك دون خصم أو إضافة ودون أي تأخير. 

عن    همشاركتسترداد املشارك الستثماره بنسبة تؤدي إلى انخفاض  إيجوز للمستثمرين استرداد كل وحدات االستثمار الخاصة بهم أو جزء منها. وفي حالة  

 ملطلوب للمشاركة في الصندوق فإنه سيتم رد كامل حصته االستثمارية وفقا لتقدير مدير الصندوق. الحد األدنى ا

 

 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع العوائد ملالك الوحدات: (ب

ر ذلك ألسباب خارجة عن إرادة مدير ( عمل بعد يوم التقويم التالي الستالم طلب 2سوف يتم دفع عوائد االسترداد خالل يومي )
ّ
االسترداد. وفي حال تعذ

من   60( التالي ليوم التقويم كحدًّ أقص ى استنادا للفقرة ه من املادة 5الصندوق فسيتم دفع عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس ) 

 . الئحة الصناديق االستثمارية

 

 قيود التعامل بوحدات الصندوق: (ج

 ينطبق.ال 

 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: (د

 دير الصندوق الحق في تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية:مل

 إذا طلبت الهيئة ذلك.   -1

 إذا رأي مدير الصندوق أو التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -2

ل  ذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو االصول األخرى التي يملكها الصندوق العام، إما بشكإ -3

 عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام.

 ي تلك الحاالت:  االجراءات املتبعة ف

خ  في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلب االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تاري

 التعامل التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا:  
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باب التعليق، واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق  ( باشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أس1

 فور انتهاء التعليق. واإلفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق،  

 الوحدات،( التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي 2

( مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة. كما أن للهيئة صالحية  3 

 رفع التعليق إذا رأت ان ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

 

 االجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل: (ه

من اجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تقويم يتم تأجيل طلبات االسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة   % 10ات االسترداد التي تتجاوز  في حالة طلب

 الى يوم التقويم التالي.  

طلبات االسترداد املستلمة أوال وذلك في وحجم االسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ    األسبقيةيتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على  

 من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم التعامل التالي.  %10حدود 

 

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين: (و

 اخرين. يسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين  ال

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق:  (ز

ذي يعتبر  يجوز لشركة ألفا املالية بصفتها مديرا للصندوق االشتراك في الصندوق ابتداء من طرحه، ومن ثم يتم تخفيض مساهمتها تدريجيا للمستوى ال

 مناسبا.

 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد: (ح

يكون    د كل اشتراك أو استرداد على تاريخ استالم طلب االشتراك أو االسترداد املكتمل. ففي حال استالم الطلب قبل نهاية أي يوم عمل للصندوق،يعتم

 تاريخ االشتراك هو يوم العمل التالي.

 

 إجراءات تقديم الطلبات الخاصة االشتراك واالسترداد: (ط

 عملية االشتراك 

 شراء وحدات في الصندوق، فيجب أن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير الصندوق: إذا رغب أي مستثمر في 

 لدى مدير الصندوق(؛  .1
ً
 قائما

ً
 اتفاقية العميل، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

 إلضافي(؛ الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )يستثنى في حالة اإلشتراك ا .2

 نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع.  .3

السريع أو باليد،  يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد  

 .  sales@alphacapital.com.sa أو إرسالها عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة أو البريد اإللكتروني:

الحسا أرقام  في  االشتراك  مبالغ  إلى  باإلضافة  الذكر،  سالفة  املطلوبة  املستندات  الصندوق  مدير  تلقى  إذا   
ً
مستوفيا االشتراك  املحددة  ُيعتبر طلب  بات 

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.للصندوق. على أن يتسلم مالك 
ً
 الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا

ون تاريخ االشتراك ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك املكتمل. ففي حال استالم الطلب في يوم أو قبل آخر موعد الستالم الطلبات، يك

 العمل املقدم الطلب خالله. أما في حال استالم الطلب بعد آخر موعد، فيكون تاريخ االشتراك في يوم العمل التالي. في نفس يوم

االشتراك. ويجوز ملدير الصندوق، بناء على تقارير مكافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات  

رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام السوق املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك دون خصم أي رسوم أو خصومات    وملدير الصندوق 

  أيام عمل من تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق   5خالل فترة  

 داخلي ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ال

mailto:sales@alphacapital.com.sa
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 عملية االسترداد

 إلى مدير الصندوق عن طري
ً
ق البريد أو يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 رونية املعتمدة.البريد السريع أو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكت

. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي لت
ً
لقي الطلبات، يكون  ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

عد املوعد النهائي لتلقي الطلبات، يكون يوم  يوم االسترداد هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى ب

 يل االسترداد. االسترداد هو يوم العمل التالي ليوم استالم الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاص

امل الوحدات اململوكة ملالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد  بناء على التعليمات الكتابية املوجهة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد ك 

دات الساري )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوح

 في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية: 

الصندوق  - مدير  رأى  أو   إذا  القانونية  أو  الضريبية  أو  املالية  الناحية  من  الصندوق  بمصلحة  يضر  للوحدات  املستثمر  ملكية  استمرار  أن 

 التنظيمية، أو يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ أو

 تعد سارية.إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم  -

 

 واالسترداد: لالشتراكالحد االدنى  (ي

 ريال سعودي.   10,000

 

 الحد األدنى للصندوق ومدى تأثير عدم الوصول الى ذلك الحد األدنى على الصندوق: (ك

لوائح أو تعاميم صادرة بهذا ال يوجد حد أدنى للصندوق. وفي حال طلب هيئة السوق املالية القيام باي اجراء تصحيحي، فإن مدير الصندوق سيلتزم باية 

 الخصوص.

 

 :ما يعادلها ماليين ريال سعودي أو 10التصحيحية االزمة لضمان استيفاء متطلب  اإلجراءات (ل

الهيئة أوال وبعد   بإشعارفي حال انخفض صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ماليين ريال سعودي ملدة أقصاها ستة أشهر، سيقوم مدير الصندوق  

ت في ذلك بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالكي الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدا

ق بما يتوافق مع لوائح  جتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندو إالصندوق، وعليه سيقوم مدير الصندوق بطلب  

زي بعدم  الوحدات  مالكي  صوت  حال  وفي  للسوق،  االلكتروني  املوقع  وفي  اإللكتروني  موقعه  في  ذلك  عن  باإلعالن  الصندوق  مدير  وسيقوم  ادة الهيئة 

ندوق بعد أخذ املوافقات  استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى عشرة ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الص

 الالزمة من الهيئة. 

 

 سياسة التوزيع   .10
 لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أي أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح في الصندوق  

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات   .11
ديسمبر من كل سنة ميالدية( بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية املدققة    31يلتزم مدير الصندوق في نهاية السنة املالية للصندوق )والواقعة في   (أ

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.
ً
 للصندوق، وتقاريره السنوية املختصرة، والتقارير األولية  وفقا

اريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني  يوم عمل من ت 70ُتتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه  (ب

 ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لسوق األوراق املالية السعودية )"تداول"(. 

تقرير، وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني  ( يوم عمل من تاريخ نهاية املدة التي يشملها ال35ويجب إعداد التقارير األولية وإتاحتها الطالع الجمهور خالل )

املعامالت    ملدير الصندوق وعلى املوقع اإللكتروني لتداول. يوفر مدير الصندوق لكل مالك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل
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 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق. ويرس15في وحدات الصندوق وذلك خالل ) 
ً
 يلخص معامالت مالكي الوحدات ( يوما

ً
 سنويا

ً
ل مدير الصندوق بيانا

ي غضون ثالثين  في وحدات الصندوق خالل السنة املالية إلى مالكي الوحدات )وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك ف

(30 
ً
 ملا هو محدد  ( يوما عمل من انتهاء السنة املالية. ويتضمن هذا البيان عرضا

ً
 لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

في الئحة صناديق االستثمار ومستند الشروط   إلى تفاصيل كافة املخالفات لحدود االستثمار املنصوص عليها  باإلضافة  واألحكام في الشروط واألحكام، 

بع سنة، باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع اإللكتروني  للصندوق. ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ر 

 لتداول. على أن تتضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي: 

 . قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة .1

 نسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة بالربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع.   .2

 مبلغ ونسبة األرباح املوزعة في الربع، إن وجدت؛  .3

 قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية الربع املعني. .4

 بع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.  قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الر  .5

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .6

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.   .7

 نسبة املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني.  .8

 م. 2018ديسمبر  31سوف تتوفر أول قائمة مالية مراجعة للصندوق في نهاية السنة املالية األولى للصندوق و التي تنتهي بتاريخ 

 تتوافر القوائم املالية السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقابل عند طلبها.

الل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم نشرها في املوقع  يتم تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية عند الطلب من خ (ج

 االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق. 

 

 سجل مالكي الوحدات  .12
 يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث سجل خاص بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية.

 

 إجتماع مالكي الوحدات  .13
 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات: (أ

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه. -

 ( أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  10الوحدات خالل )يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي   -

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.  %25يملكون مجتمعين أو منفردين 

 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع مالكي الوحدات: (ب

الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول، يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن   -

 من  21( وال تزيد عن )2( أيام ) 10( مهلة ال تقل عن ) 1ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء ) 
ً
( يوما

ت انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار  يتعين على مدير  تاريخ  قتَرح. كما 
ُ
امل انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال  اريخ 

 الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية. 

من عدد - الوحدات  ملالكي  اجتماع  لعقد  الالزم  النصاب  مجتمعين    يتكون  يمتلكون  الذين  الوحدات  قيمة وحدات   %25مالكي  من  األقل  على 

 الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.

لكتروني وعلى  في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإل -

أيام من   5املوقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  
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دات الذين تاريخ انعقاد االجتماع الثاني )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوح

.
ً
 قانونيا

ً
 يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. 
 

 تصويت مالكي الوحدات: (ج

 وحدة يملكها مالك الوحدات في وقت االجتماع.لكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات عن كل  -

 للشروط التي تحددها هيئة  -
ً
  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقا

 السوق املالية. 
 

 حقوق مالكي الوحدات   .14
 الحصول على مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا من مدير الصندوق.   -

الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص   -

 الصندوق.  

يظهر هذا امللخص جميع املعلومات املرتبطة بمالك مقدم الطلب فقط ( مجانا عند  الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات ) على أن -

 الطلب. 

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.  –على سبيل املثال ال الحصر   –ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك   -

 ( أيام من سريان التغيير. 10لصندوق، وذلك قبل )تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على ا -

 استرداد الوحدات ) في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد ) إن وجدت (.  -

 ( يوما من سيران التغيير. 21تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمه مقترحة قبل ) -

 صندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد ) إن وجدت (. استرداد الوحدات ) في ال -

 ( أيام من سريان التغيير.8تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب االشعار في الصندوق قبل ) -

 لصندوق مع توضيح أسباب التعليق.  ا تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق االشتراك أو االسترداد لوحدات -

 إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق. تلقي  -

 ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير.  -

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب ملدير الصندوق. إصدار قرار خاص بطلب عزل أي  -

 ( من الئحة صناديق االستثمار.70أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة ) -

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71ادة )أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا للم -

 في حال دمج الصناديق، يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار  -

 تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله. -

 ( يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه.21تقل عن )  من مدير الصندوق قبل مدة الكتابي  تلقي إشعار  -

 تشمل حقوق مالكي الوحدات جميع الحقوق املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار، حيثما ينطبق.         

 

 مسؤولية مالكي الوحدات    .15
 منه وال يكون له أي مسؤولية تجاه ديون والتزامات الصندوق. تقتصر مسؤولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثماره في الصندوق أو جزء  

 خصائص الوحدات  .16
اوية في اصول يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من وحدات صندوق ألفا للمرابحة وجميع الوحدات هي من نفس النوع وتمثل كل وحدة حصة قياسية متس

 الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى. 
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 شروط وأحكام الصندوق  التغييرات في  .17
ناديق  يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة ص (أ

 االستثمار.

أخرى ذات عالقة    بامتالك (ب وثائق  اي  أو  االشتراك  وبنود طلب  النشرة.  هذه  في  الواردة  الصندوق  املشارك على شروط وأحكام  يوافق  الصندوق  وحدات 

 بالصندوق ستحكم العالقة بينه وبين مدير الصندوق.  

للوائح التنفيذية بتعديل هذه الشروط واألحكام، أو أي يوافق املشارك كذلك على أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت ألخر، وفقا للمتطلبات النظامية وا

في شروط    وثائق أخرى، بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات ولجنة الرقابة الشرعية ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية على التغييرات األساسية

واالفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني للسوق وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات  

 ( أيام من سريان التغيير. 10وذلك من قبل )

( أيام من سريان التغيير. كما سيقوم 8يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار وذلك قبل )

 ( أيام من سريان التغيير. 21باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )مدير الصندوق  

 إنهاء الصندوق  .18
 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:  

دائم للصندوق، أو في حالة حدوث أي تغيير في القانون إذا الحظ مدير الصندوق أن حجم أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كاف لتبرير التشغيل ال .1

 أو النظام أو أي من الظروف األخرى والتي يرى فيها مدير الصندوق أنها سبب مناسب إلنهاء الصندوق، و/أو

عدم قدرة مدير الصندوق على إستيفاء هذا املتطلب وزيادة قيمة ( ماليين ريال سعودي، و 10في حالة انخفاض قيمة أصول الصندوق عن عشرة ) .2

أصول الصندوق فوق مستوى العشرة ماليين ريال سعودي خالل فترة ستة أشهر من تاريخ إشعار الهيئة بذلك.  علما أن مدير الصندوق سوف  

 ل سعودي. .  ٌيشعر الهيئة فورا في حالة إنخفاض قيمة أصول الصندوق عن مستوى العشرة ماليين ريا

 في حالة حصول أيا من الحالتين أعاله أو كالهما، فسوف يقوم مدير الصندوق باإلجراءات التالية:  

يوما من التاريخ   21إخطار هيئة السوق املالية وإشعار مالكي الوحدات واملستشار الشرعي كتابيا برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن   .1

 فيه، املزمع إنهاء الصندوق 

 اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن إنتهاء مدة الصندوق و مدة تصفيته، .2

 ، تزاماتإللاالبدء في تصفية أصول الصندوق وتسديد  .3

من هذه التصفية    عند اإلنتهاء من تصفية كافة أصول الصندوق و تسديد جميع االلتزامات، سوف يقوم مدير الصندوق بتوزيع صافي األصول املتبقية .4

 )ثالثون( يوما من بداية التصفية، و ذلك حسب نسبة تملكهم للوحدات في الصندوق. 30على  مالكي الوحدات خالل 

 يوما من تاريخ إنتهاء التصفية.    30يرسل مدير الصندوق إشعارا بذلك إلى مالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز  .5
 

 مدير الصندوق   .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: (أ

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص  -
ً
 املرخص لهم، والشروط واألحكام. يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

كي يلتزم مدير الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك العمل بأمانة تجاه مال -

 ة املعقولة.الوحدات والذي يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى حد، وواجب بذل العناية واملهار 

ة  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته و واجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجي -

خسائر   عن  الوحدات  مالكي  تجاه  مسؤوال  الصندوق  مدير  ويعد  لهم.  املرخص  االشخاص  والئحة  االستثمار  صناديق  الئحة  أحكام  بموجب 

 صندوق الناتجة عن إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد.  ال

يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على  -

 ألقل.  أن تتضمن تلك السياسات و االجراءات القيام بعملية تقويم للمخاطر بشكل سنوي على ا
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منع ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية االستثمار ملواطني دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين، مالم تحدد الهيئة خالف ذلك.  وال ت -

 هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام اخر ذي عالقة.  

 مدير الصندوق تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره و أن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.  يجب على -

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي:  -

 إدارة الصندوق؛  (أ

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛   (ب

 الوحدات؛طرح  (ج

 التأكد من دقة الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
] 

   حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:  (ب
 يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى الحاجة لذلك. 

 

 : األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله (ج

في حال وقوع    للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير اخر تراه مناسبا، وذلك

 من الحاالت األتية:  أي 

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

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة. -2

 نشاط اإلدارة تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة  -3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  –إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدبر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص اخر مسجل لدى مدير الصندوق   -5

 إدارة صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة. قادر على 

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

 أمين الحفظ  .20

 مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته: (أ

 وظائف أمين الحفظ: 

 واملستندات واالتفاقيات ذات العالقة. الحفظ املادي ألصول الصندوق من األموال  (1

 فتح حسابات الصندوق لدى البنوك املحلية. (2

 فتح سجالت حسابات الصندوق واملشاركين.  (3

 حساب املراكز املالية والتأكد من فحصها ومراجعتها.   (4

 تقويم صافي قيمة أصول الصندوق.   (5

 إصدار التقارير املالية. (6
 

 اطن: حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الب (ب
 ال يحق ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن

 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:  (ج
 للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسب في حال وقوع أي من الحاالت التالية: 

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.   -1
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 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  -2

 تقديم طلب إلى هيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.   -3

 بالتزام النظام أو لوائحة التنفيذية.  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  – ن أمين الحفظ قد أخل  إذا رأت الهيئة أ -4

 أنها ذات أهمية جوهرية  –بناء على اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى الهيئة  -5

 بوما من تعيينه.  60في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ إلى أمين الحفظ البديل خالل 

حالة  كما يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات في هذه ال 

ورا في موقع مدير الصندوق  ( يوما من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي وسيتم اإلفصاح ف30سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خالل )

 االلكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن تعيين أمين حفظ بديل.  
 

 المحاسب القانوني  .21
 اسم املحاسب القانوني:  (أ

 مكتب اللحيد واليحيى. 
 

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: (ب

 . والسنوية للصندوق يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم املالية األولية 
 

 األحكام املنظمة لعزل املحاسب القانوني:   (ج

تعيين أي محاسب القانوني بديل أو تغييره فجب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويكون ألعضاء مجلس اإلدارة   في حال أردا مدير الصندوق 

 حاسب القانوني املعين، في أي من الحاالت التالية:الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير امل

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامة. -

 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال.  -

 الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض. إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات  -

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندوق.  -

 

 أصول الصندوق  .22
 ( من هذه النشرة لصالح الصندوق.  20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة امين الحفظ املذكور في الفقرة ) (أ

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه األخرين.   (ب

يكون ملدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن   (ج

أو مدير  الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول إال إذا كان مدير الصندوق  

مالك املوزع  أو  املشورة  أو مقدم  الباطن  الحفظ من  أمين  أو  الباطن  بهذه الصندوق من  كان مسموحا  أو  ملكيته،  في حدود  الصندوق، وذلك  لوحدات  ا 

 املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات. 
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 الوحدات  مالك إقرار .23
 على نؤكد موافقتنا / موافقتي وأؤكد بالصندوق، الخاصة الرئيسية املعلومات وملخص املعلومات ومذكرة  الصندوق  وأحكام شروط على باإلطالع قمنا /قمت لقد

 .فيها اشتركنا / فيها اشتركت التي الوحدات خصائص

 

 

 

 ____________________________________________________________ : االسم
 

 :          /       /  التاريخ

 

 التوقيع: 
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 لالستثمار  الشرعية الضوابط  )1 ( ملحق
 

 مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة في مجال الزراعة والصناعة والتجارة  .1
ً
وغيرها وال يجوز االستثمار  يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحا

 أو أكثر مما يلي على سبي
ً
 ل املثال ال الحصر:في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي واحدا

 املصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو شركات التأمين التقليدية و أي نشاط آخر يتعامل بالفائدة.  .أ

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما. .ب

 إنتاج وتوزيع األسلحة. .ت

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.  .ث

 للحوم غير املزكاة و جميع املنتجات الغير حالل. إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو ا .ج

 شركات التكنولوجيا الحيوية املشاركة في الجينات البشرية / الحيوانية.  .ح

 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب املجون واملجالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما. .خ

 كبيع الخمر أو غيره.املطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة  .د 

 أي نشاط آخر يقرر املستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فيه.  .ذ 

ريرهم املالية )التقرير بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية املذكورة أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لتقا .2

 املالي األخير املراجعة(.

 ير املتعلقة بالنقود والديون:املعاي  .3

 مليزانياتها، ألن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعية.%70ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون )على الغير( عن )
ً
 ( من مجوداتها وفقا

 املعايير املتعلقة بالقروض:  .4

 مليزانيتها    –ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية  
ً
 من حديث سعد %30أكثر من )  –وفقا

ً
( من القيمة السوقية للشركة ألن الثلث هو حد الكثرة أخذا

والثلث كثير فدل على أن حد الكثرة هو الثلث فالثلث   بن أبي وقاص رض ي هللا عنه في الوصية ملا أراد أن يوص ي بماله كله قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الثلث

 فأكثر فإنه يمنع شراء أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى عنه.  
ً
 وما زاد عنه كثير فإذا كانت القروض على الشركة ثلثا

 املعايير املتعلقة باستثمار السيولة:  .5

ت قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية، فإذا كانت هذه الودائع واألوراق املالية تزيد نسبتها عن تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدوا

 ( من القيمة السوقية ملوجودات الشركة فإنه يمنع االستثمار في أسهمها.30%)

 املعايير املتعلقة بنسبة الدخل غير املشروع:  .6

( من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه املصادر من فوائد ربوية أم من  %5يد فيها الدخل غير املشروع من مختلف املصادر عن )ال يجوز التعامل في أسهم شركات يز 

 مصادر أخرى غير مباحة.

ير والضوابط الشرعية باستخدام عند فحص الطروحات األولية الجديدة أو تلك التي ليس لها تاريخ تداول، سيتم إجراء الفحص املالي للتأكد من توافقها مع املعاي .7

 من القيمة السوقية.
ً
 إجمالي األصول بدال

 املعايير املتعلقة بالتطهير:  .8

 يجب تجنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب الخطوات التية: 

 ها.تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل شركة تم االستثمار في .1

 تقسيم مقدار الدخل غير املشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير املشروع.  .2

 ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير املشروع الناتج من االستثمار في الشركة.  .3

 شركة تم االستثمار فيها.تكرار نفس الخطوات لكل  .4

 ضم الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية.  .5
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 أدوات وطرق االستثمار:  .9

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

 . Futuresعقود املستقبليات  -

 .Optionsعقود االختيارات  -

 . Swapعقود املناقلة  -

 األسهم املمتازة. -

 . Derivativesاملشتقات  -

 

 :باألتي يلتزم الشركات في السابقة املعايير الى فباإلضافة االستثمارية الصناديق بخصوص أما

 شرعية هيئة من  الصندوق مجازا يكون  أن

 :اآلتية الصناديق في الدخول  يجوز  ال

 السندات  صناديق

 محرمة  شركات أسهم على املشتملة الصناديق  مثل  التقليدية الصناديق

 الخيارات صناديق

 املستقبليات  صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق

 والفضة  بالذهب  بالجل بالبيع املتاجرة  صناديق

 )املضمونة( األجل قصيرة  النقد صناديق

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق
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 المخاطر  إدارة  وإجراءات سياسات  (2 (ملحق
 

 ألفا للمرابحة لصندوق  املخاطر ادارة في واإلجراءات السياسة

 

 : الصندوق  في املخاطر ادارة أوال: سياسة
 . "(Unsystematic Risk)( وغير منتظمة Systematic Riskاملنتظمة )  املخاطر أثر من  التخفيف  على العمل مع واملحسوبة املقبولة املخاطر مستويات "املحافظة على

 

 :الصندوق  في املخاطر ادارة اجراءات ثانيا: 

 -املثال: سبيل على ومنها اإلجراءات،  من العديد اتخاذ خالل من املخاطر بإدارة  الخاصة السياسة تطبيق من التأكد املخاطر إلدارة  يمكن

 التالية:  باإلجراءات القيام من الصندوق  مدير قيام من التأكد سيتم حيث الصندوق، في االستثمار في التنويع سياسة اتباع (1

  االستثمارية السياسة تحدده  وفقا ملا املحفظة في املستثمرة  االصول  في التنويع ▪

 . املصدرة  املالية واملؤسسات البنوك من العديد في االستثمار تنويع ▪

 . بها وااللتزام مصدر اي على اإلنكشاف مقدار حساب من التأكد ▪

 

 على  )االنكشاف  (  االستثمار مقدار تحديد عند املالي والتحليل واملتابعة الرقابة من املناسبة االجراءات واتخاذ دوري، بشكل املصدرة  البنوك تقييم متابعة (2

 . املصنفة غير  املالية واملؤسسات البنوك

 

 املثال  سبيل على ومنها والجزئي، الكلية اإلقتصاد مؤشرات متابعة (3

 . القومي الناتج معدالت ▪

  .الحكومي االنفاق معدالت ▪

 .العام الدين ▪

 .التضخم ▪

  .وغيرها واملرابحات الفائدة  اسعار ▪

 . للعمالت الصرف اسعار ▪

 

 الحصر  ال املثال سبيل على ومنها االستثمارية، املحفظة بناء عند املخاطر ادارة  في واملهنية العلمية الخطوات اتباع (4

 :املالية االدوات اختيار مرحلة (أ

  . االستثمارية واألهداف السياسة وتطبيق التحليل خالل من متين بشكل  االستثمارية املحفظة بناء ▪

  .االستثمارية االدوات اختيار ومعايير  صفات تحديد خالل  من رئيس بشكل املخاطر من التحوط وسائل استخدام امكانية من التأكد ▪

 :االستثمارية املحفظة بناء مرحلة (ب

  املحفظة حجم تحديد ▪

 .  القصوى  بحدوده  االنكشاف حجم تحديد ▪

 .االستثمار جدوى  عدم حال في النقدية بالسيولة االحتفاظ ▪

  .والجودة  النوعية ذات  املالية االدوات في االستثمار خالل من األصول  جودة  من التأكد ▪

 : االستثمارية املحفظة اداء على الرقابة (ج

 . املصدر ومخاطر املحفظة مخاطر تحليل ▪

  .الضغط واختبار االنكشاف وفحص تحليل ▪

 . االستثمار وأصول  مقدار تحديد ▪

 . منفرد بشكل املحفظة في االستثمارات اداء وتقييم مراجعة ▪

 .االستثمار صناديق الئحة في الواردة  االستثمار بمحددات اإللتزام ▪
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 :ثالثا: اجراءات ادارة مخاطر الصندوق الرئيسية

 املخاطر  من تلك والتقليل التحوط طرق   القياس طرق   املخاطر نوع

 األداء سجل مخاطر

 املحدود

 .النمو معدالت -1

 .الصندوق  ربحية نسب -2

 . Yieldتوزيع  مقدار -3

 . التكاليف تخفيض -4

 .Performance  األداء نسب -5

 .ادارته لالستثمار عند الدولية املعايير واتباع العاملية املمارسات أفضل تطبيق من التأكد -1

 . االصول  ادارة في وأمهرهم املدراء أفضل تعيين من التأكد -2

املمكن االستثمارية، الصندوق  أهداف  سيحقق االجراء هذا بأن تأكيد إعطاء يمكن ال -3  ان ومن 

 . الصندوق  خسارة الى ذلك  يؤدي

 السيولة مخاطر

 .التداول  نسب -1

 .السريعة السيولة -2

املرجح  ألعمال الالزمة بالسيولة االحتفاظ من التأكد -1 االستحقاق  مستوي  حسب     الصندوق 

 املستهدف. 

 .%20 عن تقل ال االستثمار الى السيولة نسبة -2

 .االستحقاق تواريخ دون  االصول  بيع عن الناتجة الخسائر تجنب -3

 .املالية التسهيالت على الحصول  -4

 .االسترداد طلبات تلبية من التأكد -5

 في االستثمار مخاطر

 غير مصنفة أدوات

 .اساس ي مالي تحليل -1

 .املتوقعة للعوائد حساسية اختبار -2

املعياري  االنحراف  (املخاطر درجة قياس -3

 (. واالصل للمحفظة

 .)السيولة نسب(املصنفة  غير االصول  سيولة اختبار -1
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 . الواحد
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 ملخص املعلومات الرئيسية
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 املعلومات الرئيسية حول الصندوق: (أ

 اسم صندوق االستثمار ونوعه:  .1

 مفتوح(.  -عام  – ، )صندوق أسواق النقد والدخل الثابت Alpha Murabaha Fundصندوق ألفا للمرابحة 
 

 األهداف االستثمارية للصندوق:  .2

ر بشكل أساس ي الصندوق الى تحقيق عوائد استثمارية منخفضة املخاطر ملالكي وحدات الصندوق مع الحفاظ على رأس املال وتوفير السيولة من خالل االستثمايهدف  

األجل. ال توزع على مالكي الوحدات  في صفقات املرابحات وغيرها من الصفقات في األدوات املالية املتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية واملنخفضة املخاطر وقصيرة  

 أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح والتوزيعات واإليرادات في نفس الصندوق.

 

 سياسات استثمار الصندوق وممارساتها: .3
 

 الحد األعلى  الحد األدنى  فئات األصول 

 %100 %10 أيام سيولة نقدية و/او استثمارات ال تزيد فترة استحقاقها عن سبعة 

 %100 %0 أدوات اسواق النقد قصيرة األجل مثل الودائع واملرابحات واالجارة  

 %60 %0 صناديق اسواق النقد 

 %50 %0 أدوات الدخل الثابت 

 

اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك تتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود املرابحات. واإلجارة في  

وذلك باالستثمار غالبا مع يعتمد مدير الصندوق على التصنيف الداخلي  من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة املصدرة، و   %100إلى    %0بنسبة  

حسب تصنيف وتقييم مدير الصندوق للمركز املالي لهذه املؤسسات. على أن تكون هذه  ،منخفضة مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم وخطورة 

التعاون الخليجي، املؤسسات مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي في اململكة العربية السعودية، أو من هيئات رقابية مماثلة ملؤسسة النقد في دول مجلس 

 حدة.  لدى جهة وا %25على أال تتجاوز ما نسبته 

من صافي أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية على أن تكون   %60قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته الى  

يق آخرين وتكون عملة الصناديق مطروحة طرحا عاما مرخصة من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات رقابية مماثلة وتدار من قبل مدير الصندوق ومدراء صناد 

 . حسب الجهة املصدرة

من صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك واملنتجات املهيكلة املتوافقة مع الضوابط الشرعية   %50يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى  

ن الخليجي وعامليا، حسب الفرص املتاحة. وتكون العملة حسب الجهة املصدرة. وفي  وعقود التوريق وذلك في أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاو 

مار في األوراق املالية  حالة كانت الجهة املصدرة ال تنتمي الى دول مجلس التعاون الخليجي فتكون العملة بالدوالر االمريكي فقط. هذا وسيلتزم الصندوق باالستث

(، وفي حالة عدم توفر تقييم ائتماني سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم األوراق Investment Gradeتثماري )والصكوك ذات التقييم االئتماني االس

من صافي أصول   %15د عن  املالية والصكوك داخليا بناء على املركز املالي والتدفقات النقدية من العمليات واإلدارة. كما يحق ملدير الصندوق استثمار ما ال يزي

مار شريطة اال يهبط صندوق في األوراق املالية والصكوك ذات التقييم االئتماني دون االستثماري وذلك بعد دراسة وتقييم وتحليل األوراق املالية محل االستثال

 . التقييم االئتماني للصندوق عن درجة االستثمار

 ال يجوز للصندوق االستثمار في عقود املشتقات.

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %10ستثمارات الصندوق في التوريق على ال يجوز أن تزيد قيمة ا

من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل   %25ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة ما نسبته  

ظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة واألوراق املالية الصادرة عن شخص واحد أو  ذلك جميع االستثمارات في صفقات سوق النقد املبرمة مع طرف ن 

 جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة. 

 يميا. يوما تقو  120يجب ان ال يتجاوز املتوسط املرجح لتاريخ استحقاق أصول الصندوق 

على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق    %10يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته  

 ( أيام.7او فترة استحقاق متبقية ال تتعدى سبعة )
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 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار: .4

املذكورة في مذكرة    االستثمار في الصندوق على مخاطر منخفضة. يجب على املستثمرين الراغبين في االستثمار في الصندوق األخذ في االعتبار املخاطر الرئيسيةينطوي 

قاد الصندوق  أن  على  أية ضمانات  يوجد  ال  الصندوق.  باستثمارات  املرتبطة  املخاطر  لجميع  تلخيصا  تشكل  ال  والتي  على املعلومات،  إيجابية  عوائد  تحقيق  على  ر 

 االستثمار أو حماية رأس املال املستثمر. إن املخاطر املرتبطة باالستثمار في الصندوق تشمل، وال تقتصر على، ما يلي:
 

 مخاطر السوق  مخاطر سعر الفائدة  مخاطر عدم السداد 

 مخاطر تضارب املصالح  مخاطر السيولة  مخاطر االئتمان 

 املخاطر السياسية  مخاطر التصنيف االستثمار مخاطر العائد على 

 مخاطر الكوارث الطبيعية  مخاطر االستثمار في صناديق اخرى  املخاطر الشرعية

 املخاطر النظامية مخاطر التركيز مخاطر العملة

   مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
 

 

 البيانات السابقة املتعلقة بأداء الصندوق:  .5

 

   2019 التأسيس منذ 

 31/12/2019أداء الصندوق كما في  2.92% 3.39%

 31/12/2019أداء املؤشر اإلسترشادي كما في  2.56% 3.18%
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:   (ب
 من التفاصيل  فيما يلي جدول توضيحي لجميع الرسوم واملصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت 

ً
دفعها من قبل الصندوق، وملزيدا

 :( من مذكرة املعلومات5) ( من شروط وأحكام الصندوق والفقرة7يمكنكم الرجوع إلى الفقرة )

 املبلغ وكيفية الدفع الرسم 

 ال توجد رسوم على االشتراك. رسوم االشتراك

 رسوم إدارة الصندوق 
 كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصندوق وسوف يتم حساب رسوم اإلدارة في كل يوم تقويم ويتم دفعها كل % من صافي قيمة األصول سنويا. تحسب 0.45

 شهر.

 . كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة املضافة وتدفعريال سعودي سنويا، تحسب كل يوم تقويم  60,000 أتعاب املحاسب القانوني 

 الحفظرسوم 

 لآلتي
ً
 :تحسب الرسوم التالية من صافي قيمة األصول تحت الحفظ في كل يوم تقويم وتدفع كل شهر وفقا

 لصفقات وأدوات أسواق النقد 0.01%  •

 للصكوك وأدوات الدخل الثابت 0.02%  •

  االستثماركحد أقص ى لصناديق  0.02%  •

 .وغيرها من رسوم الحفظ والعمليات التي يفرضها أمين الحفظ وفق النطاق الجغرافي لالستثمار •

 . وال تشمل هذه الرسوم ضريبة القيمة املضافة

إدارة   مجلس  أعضاء  مكافآت 

 الصندوق 

 ريال سعودي سنويا، لكل عضو مستقل. تحسب في كل تقويم وتدفع سنويا. 8,000ريال سعودي لالجتماع الواحد وبما ال يزيد عن  2,000

 املضافة. ريال سعودي سنويا.  تحسب كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة القيمة  14,000مبلغ سنوي يعادل  أتعاب املستشار الشرعي 

 ريال سعودي تدفع سنويا وتحسب في كل يوم تقويم وتدفع سنويا وال تشمل ضريبة القيمة املضافة.  7,500 الرسوم الرقابية 

 ريال سعودي تحسب في كل يوم تقويم وتدفع سنويا، وال تشتمل على ضريبة القيمة املضافة.   5,000 رسوم النشر
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 :ار ومستنداتهبيان حول مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثم (ج

واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( باإلضافة    www.alphacapital.com.saللحصول على معلومات إضافية نرجو الرجوع للموقع اإللكتروني ملدير الصندوق  

 .لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، كما يمكنكم التواصل مع مدير الصندوق للحصول على مستندات الصندوق مجانا عند طلبها

 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات اإلتصال الخاصة به: (د

 شركة ألفا املالية 

 ، شارع التخصص ي 4حة تفاصيل، الوحدة ب مبنى وا

 11524، الرياض 54854ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966 11 2367301+  فاكس: 966 11  4343090هاتف: 

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات اإلتصال الخاصة به: (ه

 شركة البالد املالية 

  اململكة العربية السعودية

  الرئيس يالبالد املالية، املركز 

 3701- 12313-العليا، الرياض  –طريق امللك فهد  8162 

 0112906299فاكس:  920003636الرقم املجاني: 

 

 اسم وعنوان املوزع وبيانات االتصال الخاصة به:  (و

 ال يوجد 

 

  

 حسب االسعار املطبقة في حينها.  مصاريف التمويل 

 )الوساطة( مصاريف التعامل 
نتيجة شراء وبيع   يتكبدها  التي  الوساطة  املعامالت وعموالت  تكاليف  الصندوق جميع  ويجب يتحمل  التي يجريها.  الصفقات  االستثمارات وتكاليف وعموالت 

 اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية. على أن يتم احتسابها ودفعها عند املطالبة.

 املصاريف األخرى 
سنوي، تحسب وتخصم في حينها وال تشتمل على ضريبة القيمة املضافة. من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل    %0.3لن تتجاوز املصاريف األخرى ما نسبته  

 ويشار إلى أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط.

 ضريبة القيمة املضافة 
العامة   الهيئة  الصادرة من  التنفيذية  الالئحة  املضافة حسب تعليمات  القيمة  الرسوم واملصاريف واألتعاب سيتم تطبيق ضريبة  للزكاة والدخل على جميع 

 ص على خالف ذلك. والتكاليف. جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه املذكرة واملستندات األخرى للصندوق ال تشمل ضريبة القيمة املضافة ما لم يتم الن

http://www.alphacapital.com.sa/


 
 

 

30 
 

   مذكرة املعلومات

 للمرابحة صندوق ألفا 

Alpha Murabaha Fund 

الثابت عام مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل املستشار   والدخل النقدأسواق  صندوق  وهو للمرابحة،مذكرة املعلومات لصندوق ألفا 

 AHA-908-02-02-07-18 رقم شهادة اعتماد شرعي الشرعي املعين للصندوق،

شركة ألفا املاليةق: مدير الصندو   

 شركة البالد املالية  :أمين الحفظ 

 بأحكام نظام السوق املالية، والصادرة بموجب القرار رقم    االستثمار الصادرةمذكرة املعلومات هذه لالئحة صناديق    تخضع
ً
هـ، واملعدلة بموجب    3/12/1427وتاريخ    2006-219-1عن الهيئة عمال

 م. 23/5/2016هـ، املوافق  16/8/1437وتاريخ  1/61/2016القرار رقم 

 " منهي مستشار  بمشورة باألخذ ننصح.  املعلومات مذكرة يات محتو  فهم تعذر حال وفي. وفهمها املعلومات مذكرة محتويات  بقراءة املستثمرين"ننصح 

 إشعار  
نفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين وم

ويؤكدون على أن املعلومات  املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقرون  املعلومات الواردة في مذكرة  

 والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة. 
 

حداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخلي نفسها وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح و 

وصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق  وق املالية أي ت صراحة من أي مسؤولية مهما كانت. ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة الس

ملعلومات وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة ا

  .للمستثمر أو من يمثله
 

 .على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار للمرابحةفا لأتم اعتماد صندوق 

 :تعكس التغيرات التالية التي للمرابحةلفا أهذه النسخة املعدلة من مذكرة معلومات صندوق  
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 تعريفات

 الصندوق  مدير
 صندوق  إدارة  عن ويكون مسئوال لهم األشخاص املرخص الئحة بموجب اإلدارة أعمال بممارسة له مرخص شخص وهي ألفا املالية، شركة نييع 

 .  اإلستثمار

 مالك الوحدات او املستثمر او املشترك

  العميل أو
 .االستثمار صندوق  في وحدات يملك  الذي الشخص

 لهم  املرخص األشخاص الئحة
املوافق 1426/  21/05بتاريخ     2005  -  83-1 رقم   قرارها بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن املسمى بذات الصادرة الالئحة تعني هـ 

 .لخر( وقت من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو( م28/06/2005

 والخليجية املفتوحة.  املحلية والبنوك السعودية األسهم سوق  فيه تكون  الذي الرسمية العمل أليام اململكة طبقا في عمل يوم العمل  يوم

 املالية السوق  نظام
 من عليها تتم أخرى  تعديالت أي أو( هـ  02/06/1424بتاريخ  30 /م رقم امللكي املرسوم بموجب السعودية العربية  اململكة في  الصادر النظام هو

 (.لخر وقت

 الصندوق  تشغيل بدء تاريخ
 الوحدات في اإلشتراك طلباتاستقبال   عن الصندوق  فيه يتوقف و املبدئي اإلصدار / للتوزيع الوحدات تخصيص تنفيذ في يبدأ الذي اليوم هو

 اإلشتراك.  بسعر

 الهيئة
 يتم ان يمكن وكيل وأ  أي موظف، او فرعية، لجنة أو  لجنة، اي النص، يسمح حيثما شاملة السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة

 .الهيئة  وظائف من وظيفة باي للقيام تفويضة

 مؤسسة النقد العربي السعودي  املؤسسة )أو( مؤسسة النقد

  الحفظ
 باإلجراءات القيام الحفظويشمل   بذلك، اخر شخص قيام ترتيب او مالية، اوراق على مشتملة اخر لشخص عائدة اصول  حفظ بها يقصد

 .الالزمة االدارية

 منازعات االوراق املالية   في الفصل لجنة
 والتعليمات والقواعد املالية واللوائح السوق  نظام نطاق في تقع التي املنازعات في الفصل في واملختصة "املالية االوراق منازعات في الفصل لجنة ”

 .املالية السوق  هيئة عن الصادرة

 املالية  السنة
 من األول  من تبدأ التي أو األولىاملالية   للسنة بالنسبة ديسمبر شهر من والثالثين الحادي في وتنته الصندوق  عمل بدء تاريخ من تبدأ التي الفترة هي

 .األولى السنة املالية يلي عام كل من ديسمبر شهر من والثالثين الحادي اليوم في وتنته يناير

  .ألفا للمرابحة صندوق  به يقصد )أو( الصندوق    اإلستثمار صندوق 

 .اإلستثمار صندوق  أعمال ملراقبة االستثمار لالئحة صناديق أعضائه وفقا بتعيين الصندوق  مدير ألفا للمرابحة ويقوم صندوق  إدارة مجلس هو  الصندوق  إدارة مجلس

  .، االستثمار صناديق لالئحة االستثمار وفقا صندوق  إدارة مجلس فيتعيينه  يتم طبيعي شخص أي الغير مستقل  اإلدارة مجلس عضو

 املستقل  اإلدارة مجلس عضو

 مدير موظفا لدى يكون  الحصر: أن ال املثال سبيل على  االستقاللية ينافي ومما التامة باالستقاللية يتمتع مستقل صندوق  إدارة مجلس عضو

 أو الصندوق  مدير مع تعاقدية عالقة  أو جوهري  عمل أو لديه الصندوق، حفظ أمين أو الباطن من صندوق  مدير أي أو له، تابع او الصندوق 

 في أو الصندوق  مدير لدى املاضيين العاميين خالل التنفيذيين كبار من يكون  أن أو .ذلك الصندوق  حفظ أمين أو الباطن من صندوق  مدير أي

 أي في أو مدير الصندوق  لدى التنفيذيين كبار أي من أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع األولي الدرجة من قرابة صلة له أن تكون  أو .له تابع أي

 .املاضيين خالل العاميين له تابع أي في أو الصندوق  مدير لدى سيطرة حصص مالكا يكون  أن أو له، تابع

اإلستثمارية  األهداف ذات الصناديق 

 األخرى  / للصندوق  املشابهة

اململكة العربية  في املالية السوق  هيئة قبل من واملرخصة املشابهة للصندوق  االستثمارية األهداف  ذات املطروحة طرحا عاما االستثمار صناديق هي

 للصندوق.  الشرعية اللجنة قبل من املحددة الشرعية مع الضوابط واملتوافقة السعودية

 .بهذه الصفة اململكة أنظمة له تقر عليه متعارف  هو حسبما قانونية أو اعتبارية صفة ذي أو طبيعي شخص أي يعني الشخص

 .السعودية العربية اململكة بها يقصد اململكة 
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  املفوض له الطرف

 مقدم أو  الفرعي، املدير أو املستشار، دور  لتؤدي أكثر أو مالية كمؤسسة لها صالحياته بتفويض الصندوق  مدير يقوم التي الجهة به وُيقَصد

 لتوفير الجهة هذه مع التعاقد عن فضال الوسيط للصندوق، أو الوكيل، أو ، الوص ي أو السجل أمين أو الحفظ، أمين أو اإلدارية، الخدمات

 .مباشر غير أو مباشر بشكل الصندوق، يتعلق بأصول  ما في السجل وأمانة الحفظ أمانة أو االستثمار خدمات

 املرابحة  عقود
 سابق وعد دون  من وقعت مقطوع سواء بمبلغ أو الثمن من بنسبة عليه، متفق معلوم رب زيادة مع البائع به اشتراها الذي الثمن بمثل سلعة بيع

 .املصرفية املرابحة وهي املؤسسة طريق عن على السلعة الحصول  في الراغب من بالشراء وعد على بناء وقعت أو العادية، املرابحة وهي

 اإلجارة 
 الصناعة وفي معلوم، معلوم بعوض  ش يء عمل على أو الذمة في موصوفة أو معينة عين من معلومة، ومدة معلومة، مباحة  منفعة على عقد هي

 أثنائها  أو االجارة نهاية مدة في املستأجر الى املؤجرة العين بتمليك  الوعد بها يقترن  ما غالبا اإلسالمية املالية

 الصكوك
 ضوابط مع متوافق ملشروع معين أصول  أية أو املالية واإللتزامات واالمتيازات واملنافع األصول  في شائعة  ملكية تمثل القيمة متساوية شهادات

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام

  .املتحدة العربية واإلماراتالسعودية  العربية واململكة وقطر وُعمان والكويت البحرين يضم الذي الخليجي التعاون  مجلس به وُيقصد الخليجي  التعاون  مجلس دول 

 الودائع على عروض العائد(  سايبور 

 بالريال السعودي( 

 النقد مؤسسة طريق عن ،ويتم احتسابه السعودي الريال على السعودية البنوك في الودائع عروض  على العائد متوسط بواسطة يحدد سعر هو

 . )ساما(السعودي  العربي

 مرخص لها من البنك املركزي في الدولة ذات العالقة.  مالية خدمات منشأه ،او استثمارية شركة ،او مستثنى شخصا ،او له مرخصا شخصا تعني  نظيرة طرف نظير )أو( اطراف

 كل عملية تعاقدية مع طرف نظير بهدف تحقيق عائد مالي على الصندوق.  صفقة )أو( معاملة

 . أجرة بغير أو  بأجرة ماله لتنمية غيره الشخص إنابة هي باالستثمار  الوكالة

 .االجل قصيرة ، اإلجارة و املرابحة صفقات طريق عن املتاجرة أدوات هي النقد أسواق ادوات

 الثابت الدخل ادوات
 و الجهة تلك  موجودات ملكيةفي   شائعة حصصا تمثل كانت جهة اي من تصدر القيمة متساوية مالية شهادات أو لوثائق االسالمية البدائل هي

 .متحرك او ثابت يكون  ربحها معدل

 املبادلة اتفاقية
 معدالت التزامات بمبادلة البنك يقوم   العقد هذا بموجب املرابحة معدالت مخاطر إلدارة املرونة املستثمر تمنح التي املشتقات أدوات من أداة هي

 .العكس أو الثابتة املرابحة معدالت التزامات مقابل في العائمة املرابحة

 .االجل قصيرة تكون  االحيان من كثير في معينة ملدة مالية اوراق و صكوك شراء اعادة و بيع لعملية اتفاقية هي الشراء  إعادة اتفاقية

 مديونيات  او كقروض  بأصول  مدعومة األجل محددة استثمارات هي باألصول  املودعة املالية  األوراق

 جونز(  كالداو ) السوقيةاملؤشرات   أحد أداء من (أو كاألسهم مالي) (أو حقيقي)كالذهب أصل أداء من قيمتها تستمد مالية أدوات هي املالية املشتقات

 .الحسم أساس على تداولها يتم التي الصكوك مثل العينة بيع أساس على هيكلتها يتم التي الصكوك هي  الدين بيع على قائمة صكوك

 . إستحقاقها تاريخ الى تصل ان  قبل بيعها بقصد شرائها يتم التي الصكوك املتاجرة بغرض املقتناه الصكوك

 . إستحقاقها تاريخ حتى بها االحتفاظ بقصد شرائها يتم التي الصكوك اإلستحقاق  الى تاريخ املقتناه الصكوك

 للوحدة  األصول  قيمة صافي
 في القائمة الوحدات على عدد االلتزامات ومقسوما منه مخصوماللصندوق   األصول  قيمة إجمالي أساس على وحدة ألية النقدية القيمة وتعني

 العالقة. ذي التقويم يوم

 املالي(  العام ربع(الربع  تاريخ
 كل في ديسمبر من والحادي والثالثين سبتمبر من والثالثين يونيو من والثالثين مارس شهر من والثالثين الحادي اليوم به ويقصد أشهر ثالثة فترة

 .مالية سنة

 اإلسترداد  طلب نموذج
 وتوقيع استكمال بعد الصندوق في   وحداتهم كل أو ء جز استرداد الوحدات ملالكي يجيز والذي الصندوق  مدير قبل من املعد النموذج به يقصد

 .املتبعة األصول  حسب املعني الوحدات حامل من جالنموذ
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 الالئحة 

هــ. املوافق  3/12/1427وتاريخ    2006-219-1رقم   القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة بها يقصد

هـ واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية 6/1424/ 2بتاريخ    30م/   رقم امللكي باملرسوم املالية الصادرم بناء على نظام السوق  24/12/2006

 . م23/5/2016  املوافق .هـ16/8/1437وتاريخ  1/61/2016رقم 

 اإلشتراك  طلب
 معلومات وأية اإلرهاب األموال تمويل غسيل مكافحة وقوانين املالية السوق  هيئة لوائح حسب مطلوبة مستندات وأي اإلشتراك طلب به يقصد

 . الصندوق  من مدير اعتمادها شريطة الصندوق  وحدات في اإلشتراك بغرض  املستثمر يوقعها مرفقة

 املستهدفة االستثمارات
 أهداف  ذات أخرى  استثمارية ومنتجاتاستثمارية   صناديق في واالستثمار ألجل، والودائع الصكوك النقد أدوات في االستثمار الصندوق  يستهدف 

 . مماثلة

 .الصندوق  في الوحدات مالكي يملكها واللتى الصندوق، أصول  منها تتكون  التي املتساوية الشائعة الحصص الوحدات

 التقويم  يوم
 واالحكام،  الشروط هذه من ) 26 ( الفقرة في موضح هو كما الوحدة سعر صافي تحديد فيه يتم الذي اليوم

 .التالي التقويم يوم الصندوق في أصول  تقويم فسيتم عمل يوم األيام تلك  من أي يكون  ال وعندما عمل، يوم كل التقويم أيام وستكون 

 املضافة  القيمة ضريبة
 اململكة ت وبدأ   .بعض االستثناءات مع املنشآت، قبل من وبيعها شراؤها يتم الت والخدمات السلع جميع على مباشرة تفرض  غير  ضريبة هي

 وتكون نسبة الضريبة وفق ما تقره الجهات املعنية في اململكة  .2018 يناير 1 بدءا من املضافة القيمة ضريبة بتطبيق

 لذلك اليوم. اإلقفال أسعار باستخدام العمل يوم نهاية عند وذلك  الصندوق  اصول  قيمة حساب فيه يتم الذي الوقت هو التقويم  نقطة

ة هو الحد األدنى من اشتراكات املستثمرين الذي ينبغي جمعه من قبل الصندوق خالل فترة الطرح األولي حسب ما ورد في الفقرة )د( من املاد للصندوق الحد األدنى 

 التاسعة والخمسون من الئحة صناديق االستثمار.
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 معلومات صندوق اإلستثمار  .1

 اسم صندوق اإلستثمار: (أ
 .صندوق ألفا للمرابحة

 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار: (ب
 م. 25/09/2018 تم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

 

افقة الهيئة على تأسيس صندوق اإلستثمار  (ج  وطرح وحداته: تاريخ مو
 م16/09/2018  :تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق اإلستثمار

 م 26/09/2018: طرح وحداتهتاريخ 

 م 15/10/2018الطرح: نهاية فترة 

 

 :مدة الصندوق  (د
 تكون مدة الصندوق غير محددة. 

 

 :عملة صندوق االستثمار  (ه
 . الريال السعودي

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 :األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار (أ
بشكل أساس ي  عوائد استثمارية منخفضة املخاطر ملالكي وحدات الصندوق مع الحفاظ على رأس املال و توفير السيولة من خالل اإلستثمار  يهدف الصندوق الى تحقيق

على مالكي الوحدات  . ال توزع  في صفقات املرابحات و غيرها من الصفقات في األدوات املالية املتوافقة مع ضوابط الشريعة االسالمية واملنخفضة املخاطر و قصيرة األجل

 أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح والتوزيعات و اإليرادات املحققة في نفس الصندوق. 

 

 :نوع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي (ب
وذات مركز   جيدةاصة بالصندوق مع مؤسسات مالية تتمتع بسمعة  يستثمر مدير الصندوق في أدوات سوق النقد واملرابحات والصكوك وفقا للضوابط الشرعية الخ

 مالي سليم وذات خطورة منخفضة.

 

 : اإلستثمار في أوراق مالية معينة أو صناعة أو مجموعة من القطاعات أو في بلد معين أو منطقة جغرافي معينة أي سياسة لتركيز  (ج

 

 الحد األعلى  الحد األدنى فئات األصول 

 %100 %10 نقدية و/او استثمارات ال تزيد فترة استحقاقها عن سبعة أيام سيولة 

 %100 %0 أدوات اسواق النقد قصيرة األجل مثل الودائع و املرابحات و االجارة 

 %60 %0 صناديق اسواق النقد

 %50 %0 أدوات الدخل الثابت  

 

  ية ودول مجلس التعاون الخليجياململكة العربية السعود. واإلجارة في  املرابحاتتتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود   -

الداخلي وذلك باالستثمار  يعتمد مدير الصندوق على التصنيف من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة املصدرة، و  %100إلى  %0وذلك بنسبة 

، حسب تصنيف وتقييم مدير الصندوق للمركز املالي لهذه املؤسسات. على غالبا مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم وخطورة منخفضة
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بية مماثلة ملؤسسة النقد في دول مجلس أو من هيئات رقا،  في اململكة العربية السعودية   مؤسسة النقد العربي السعوديأن تكون هذه املؤسسات مرخصة من  

 لدى جهة واحدة.  %25نسبته  على أال تتجاوز ماالتعاون الخليجي، 

من صافي أصول الصندوق في صناديق أسواق النقد املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية على أن  %60قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته الى  -

رخصة من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات رقابية مماثلة وتدار من قبل مدير الصندوق ومدراء صناديق آخرين وتكون عملة  تكون مطروحة طرحا عاما م

 . الصناديق حسب الجهة املصدرة

قة مع الضوابط الشرعية املهيكلة املتواف  واملنتجاتمن صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك    %50يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى   -

العملة حسب الجهة املصدرة.  وتكون في أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعامليا، حسب الفرص املتاحة.   وذلك التوريق   وعقود

ي فقط. هذا وسيلتزم الصندوق باالستثمار في األوراق حالة كانت الجهة املصدرة ال تنتمي الى دول مجلس التعاون الخليجي فتكون العملة بالدوالر االمريك  وفي

(، وفي حالة عدم توفر تقييم ائتماني سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم  Investment Gradeاملالية والصكوك ذات التقييم االئتماني االستثماري )

من صافي   %15نقدية من العمليات واإلدارة. كما يحق ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن  األوراق املالية والصكوك داخليا بناء على املركز املالي والتدفقات ال

االستثمار شريطة   أصول الصندوق في األوراق املالية والصكوك ذات التقييم االئتماني دون االستثماري وذلك بعد دراسة وتقييم وتحليل األوراق املالية محل

 . ندوق عن درجة االستثماراال يهبط التقييم االئتماني للص

 ال يجوز للصندوق االستثمار في عقود املشتقات. -

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %10ال يجوز أن تزيد قيمة استثمارات الصندوق في التوريق على  -

من صافي قيمة أصول الصندوق، و   %25ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة ما نسبته   -

لصادرة عن يشمل ذلك جميع االستثمارات في صفقات سوق النقد املبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة و األوراق املالية ا

 شخص واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس املجموعة. 

 يوما تقويميا.  120يجب ان ال يتجاوز املتوسط املرجح لتاريخ إستحقاق أصول الصندوق  -

على األقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ   %10يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته   -

 ( أيام.7استحقاق او فترة استحقاق متبقية ال تتعدى سبعة )

 

 : أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته يحتملأسواق االوراق املالية التي  (د
راق املالية و/ أو التعامل  يستثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يقوم مدير الصندوق بإستثمار األو 

ات الرقابية املماثلة ملؤسسة النقد في أي من دول  مع البنوك واملؤسسات املالية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي في اململكة العربية السعودية أو من الهيئ

 مجلس التعاون الخليجي، على أن تكون هذه األدوات متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية الخاصة بالصندوق.   

 

 :تثماراملعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق االس (ه
فئات  لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي وذلك عن طريق اإلدارة النشطة ملحفظة الصندوق في  املالية  ريق العمل في إدارة األصول في شركة ألفا  فيعمل  

 . األصول التي يستثمر بها

اف الصندوق واستراتيجيات االستثمار هنا ويوظف مدير الصندوق قدراته البحثية م الفرص االستثمارية املتاحة بإختيار أفضل العوائد التي تتناسب مع أهد ييتم تقي

 بسمعة جيدة من حيث األداء.  والتحليلية املتخصصة للوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في الصكوك، عقود املرابحة ، والصناديق االستثمارية املماثلة التي تتمتع

 

 :يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق أنواع األوراق املالية التي ال  (و
 )ج( من املادة الثانية بهذه املذكرة. لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقرة

 

 األخرى: قيود االستثمار  (ز
الصادرة عن هيئة السوق املالية، كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق  يلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار واللوائح األخرى  

 مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق. 

 

 :الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها املدير أو مديرو صناديق آخرون (ح
تكون العملة حسب عملة الصندوق املستثمر  ، فسحال االستثمار في صناديق أخرى مماثلة سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدراء صناديق أخرين   في

 حجم الصندوق واملصاريف. من صافي قيمة أصول الصندوق املستثمر به ويتم إختيار تلك الصناديق بناء على األداء و  %25عن قيمة االستثمار ن تزيد ولبه، 

 

 :تمويل على الحصول في  الصندوق صالحيات  (ط
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 من صافي قيمة أصول الصندوق على اال تتجاوز مدة التمويل سنة. %10يجوز ملدير الصندوق الحصول على تمويل على أن ال يتجاوز حجم التمويل نسبة 

 

 : اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير (ي
 صافي قيمة أصول الصندوق. من  25%

 

 :سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  (ك
الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم املخاطر املحتملة في أقرب وقت ممكن واإلفصاح عنها ملجلس إدارة الصندوق  التخاذ اإلجراءات   يتبع مدير 

 املناسبة للتقليل من أثرها. 

 : سترشادياإل املؤشر  (ل
و   لفا للمرابحة بالريال السعودي.أكمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق  واحد  لشهر    بين جميع البنوك املحلية  بالريال السعودي  الودائع  عروض  علىالعائد    اتخاذيتم  

أو مزودي املعلومات املختصين مثل    www.alphacapital.com.saيمكن اإلطالع على معلومات املؤشر و أداء مدير الصندوق على املوقع اإللكتروني لشركة ألفا املالية  

 .www.thomsonreuters.com( او ثومسون رويترز www.bloomberg.comبلومبيرغ )
 

 :عقود املشتقات (م
 لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية. 

 

افق عليها هيئة السوق املالية بشأن قيود أو حدود االستثمار (ن  :أي إعفاءات تو
 ال ينطبق حيث لم يتقدم مدير الصندوق إلى هيئة السوق املالية لطلب أي إعفاءات.

 

 الصندوق املخاطر الرئيسية لالستثمار في  .3

مع أطراف تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم. و   املرابحة صفقاتيعتبر الصندوق من فئة االستثمارات منخفضة املخاطر حيث تقتصر عمليات الصندوق على  (أ

بأن الزيادة ستحدث في قيمة   التأكيدشركة ألفا املالية    تستطيع  واليتعرض لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته و توزيع أصوله.    قدبالرغم من ذلك، فإن الصندوق  

 .الصندوق   وضعها التي االستثمار أهداف   تحقيق بضماناالستثمارات أو أن قيمة االستثمارات من املمكن أن تقل ، ولن تقوم شركة ألفا املالية 

 

 داء السابق للصندوق:األ  (ب
  ُيعّد  للمؤشر ال السابق األداء أو للصندوق  السابق إن األداء

ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء على مؤشرا

 

   2019 منذ التأسيس 

 31/12/2019أداء الصندوق كما في  2.92% 3.39%

 31/12/2019أداء املؤشر اإلسترشادي كما في  2.56% 3.18%

 

 الصندوق:ضمان أداء  (ج
 .السابق األداء يماثل أو يتكرر  سوف  باملؤشر مقارنة األداء أو للصندوق  املطلق األداء أن الوحدات ملالكي ضمان يوجد ال

 

تروّ  (د التي  املحلية  املصارف  أحد  لدى  وديعة  الصندوق  في  االستثمار  يعتبر  لدى  ال  وديعة  أو  املالية،  األوراق  تبيع  أو  تابع   أيج  مصرف 

 :صندوق لل

إساءة االستخدام يتحمل املستثمر املسئولية عن أي خسارة مالية نتيجة االستثمار في الصندوق، دون أي ضمان من جانب مدير الصندوق، باستثناء اإلهمال أو   -

 
ً
 ط واألحكام.للشرو  من طرف مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته وفقا

يكون األشخاص   إن قيمة الوحدات وإيراداتها معرضة للصعود والهبوط، لذا فإن مالكي الوحدات قد يتعرضون لخسارة استثماراتهم في الصندوق ويتوجب على أن -

 اك. املستثمرين في الصندوق قادرين على تحمل الخسارة، ولن يكون مدير الصندوق ملتزم باسترداد الوحدات بأسعار االشتر 

 

 بيان تحذيري حول املخاطر املحتملة املتعلقة باالستثمار في الصندوق: (ه
 هنالك مخاطر محتملة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما هو مبين في القائمة أدناه. 

http://www.bloomberg.com/
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 قائمة باملخاطر املحتملة حول االستثمار في الصندوق: (و
 االستثمار في الصندوق هي كما يلي، على سبيل املثال ال الحصر: عناصر املخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة 

 مخاطر عدم السداد:  -

يجة لعدم قدرة الطرف وهي املخاطرة التي يمكن أن تنتج عن عدم التزام الطرف النظير في عقد املرابحة بالدفع في الوقت املحدد أو التوقف عن الدفع نهائيا نت

 . الوفاء بالتزاماته، مما يؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق النظير من االتفاقية على 

 مخاطر سعر الفائدة:  -

  دية للريال سوف يكون أرباح صفقات املرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار الفائدة على الريال السعودي وتبعا لذلك فإن أي تغييرات على أسعار الفائدة العا

 لصندوق.لها تأثير سلبي أو ايجابي على أداء ا

 مخاطر السوق: -

 وق. التغييرات التي تطرأ والتقلبات الحادة في أسعار السلع والبضائع في األسواق العاملية يكون لها تأثير سلبي او ايجابي على أداء الصند 

 مخاطر االئتمان:  -

ثال ال للحصر كاإليداعات وعمليات املرايحة، حيث ان الطرف هي املخاطر الناتجة من خالل التعامل مع مدير الصندوق أو املؤسسات املالية األخرى وعلى سبيل امل

ق ويؤثر سلبا على أداء  النظير قد ال يتقيد بإلتزاماته التعاقدية مما قد ينتج عنه التخلف و/ أو التعثر في سداد املبلغ املستثمر مما يتسبب في خسارة الصندو 

 الصندوق وإنخفاض استثمارات مالكي الوحدات. 

 لة:  مخاطر السيو  -

مصاريف أو خسائر   وهي املخاطر التي يمكن أن تنتج عن عدم قدرة بيع األصول وتحويلها إلى نقد عندما تستحق هذه االلتزامات للدفع بدون االضطرار إلى تكبد

ائر محققة مما يؤثر سلبا على أداء غير مقبولة. ويتمثل الخطر الناتج عن السيولة في عدم القدرة على التداول في عقد مرابحة معين بسرعة كافية لتفادي خس

 الصندوق وقد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي الوحدات. 

 مخاطر تضارب املصالح:  -

لصندوق، مما  تنشا هذه املخاطر في االوضاع التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب ا

 وحدات الصندوق.  سعرقد يؤثر سلبا على 

 مخاطر العائد على االستثمار:  -

صفقات التمويل واملرابحة. حيث قد يتم االستثمار بناء على معدل ربح ثابت ال يتغير، وفي حال ارتفاع أسعار يتأثر العائد على االستثمار بتغيير اسعار الفائدة على  

نة بأسعار الفائدة  الفائدة قد يكون العائد أقل من سعر السوق مما يؤثر سلبا على اداء الصندوق وقد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي وحدات الصندوق مقار 

 في السوق.

 طر التصنيف:مخا -

املعلومات الالزمة  سيقوم مدير الصندوق بتصنيف األوراق املالية، كالودائع، عقود املرابحات، والصكوك داخليا. وقد يكون هذا التصنيف غير دقيق لعدم توفر 

اقدية مع الصندوق مما قد ينعكس بشكل سلبي على أداء مما يؤدي إلى احتمالية االستثمار مع أطراف نظيرة ال تتوفر لديهم املالئة املالية للوفاء بالتزاماتهم التع

 الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي الوحدات. 

 املخاطر السياسية:  -

و العاملي والتي يكون قد يتأثر أداء الصندوق بسبب حاالت عدم اليقين الناتجة عن األحداث السياسية غير املواتية التي يمكن أن تحدث على املستوى اإلقليمي أ

أن تؤثر على ها تأثير سلبي على أداء الصندوق، ويمكن للمخاطر السياسية أن تحدث كذلك نتيجة لتغيير السياسات الحكومية أو فرض تشريعات جديدة يمكن ل

 التدفقات النقدية عبر الحدود وكذلك التغيير في األنظمة والتشريعات الضريبية. 

 املخاطر الشرعية:  -

تسمح به املعايير والضوابط الشرعية مما قد يحد من اتساع استثمارات مدير الصندوق وفي حال    ندوق يكون محدودا وفق ماالنطاق الذي يستثمر فيه الص

ثمر فيها الصندوق غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية فإن الصندوق يتخلص من تلك ستأصبحت احدى املؤسسات أو الجهات او االستثمارات التي سي

 يعني بيعها في ظروف استثمارية قد تكون غير مالئمة أو بسعر منخفض مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق. االستثمارات مما 

 مخاطر االستثمار في صناديق اخرى:  -

رى ما يؤثر سلبا اخ قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق اسواق النقد املتوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية والتي قد تتعرض لنفس املخاطر أو مخاطر

 . على أداء الصندوق 

 مخاطر الكوارث الطبيعية:   -

ي ما  عليها  السيطرة  يمكن  ال  للممتلكات  بدمار  تتسبب  قد  التي  الطبيعية  الظواهر  من  وغيرها  والفيضانات  األعاصير  الزالزل،  البراكين،  أداء إن  على  سلبا  ؤثر 

 واالستثمارية. الصندوق وعلى أداء كافة القطاعات االقتصادية 

 مخاطر العملة:  -



 
 

 

39 
 

لصندوق األساسية. العملة االساسية هي الريال السعودي ولكن  من املمكن ان تكون استثمارات مدير الصندوق مع أطراف نظيرة تتعامل بعمالت أخرى غير عملة ا

 والتي قد تتأثر قيمة الصندوق بشكل ايجابي أو سلبي بتقلبات أسعار صرف العملة. 

 يز: مخاطر الترك -

 الصندوق. أداءوهي مخاطر تركيز االستثمارات في قطاع معين أو عدة قطاعات صغيرة والتي تكمن عند عدم التنويع والتي يكون لها تأثير سلبي على  

 املخاطر النظامية: -

قد يؤثر على استراتيجية االستثمار للصندوق  والضريبة، حيث أن أي تغيير يطرأ  قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر نظامية بسبب التغيير في القواعد، والقوانين،

 أو تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق. 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: -

بخسارة املدراء التنفيذيين واملوظفين املرتبطين  أداء الصندوق يعتمد بشكل تام على خبرات ومهارات مدير الصندوق واملوظفين، وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر  

 بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بديل على املستوى ذاته من الخبرة مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق. 

 

  معلومات عامة .4

 : الفئة املستهدفة (أ
عوائد استثمارية منخفضة املخاطر مع املحافظة يستهدف الصندوق بشكل رئيس املستثمرين من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وغيرهم ممن لديه الرغبة في تحقيق  

 على رأس املال و توفير السيولة. 

 

 :توزيع األرباح (ب
 إعادة استثمار األرباح املوزعة في الصندوق. ية ارياح على املشتركين حيث سيتم ألن يقوم مدير الصندوق بتوزيع 

 

 :األداء السابق للصندوق  (ج
 منذ التأسيس  العائد الكلي لسنة واحدة و  (1)

 

   2019 منذ التأسيس 

 31/12/2019أداء الصندوق كما في  2.92% 3.39%

 

 إجمالي العائدات السنوية للسنوات املاضية (2)

 

   2019 منذ التأسيس 

 31/12/2019الصندوق كما في أداء  2.92% 3.39%

 

 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر املعياري  (3)

 

   2019 منذ التأسيس 

 31/12/2019أداء الصندوق كما في  2.92% 3.39%

 31/12/2019أداء املؤشر اإلسترشادي كما في  2.56% 3.18%

 

 املاضية الثالث املالية  السنوات مدار  على األرباح توزيع تاريخ (4)

 أن الصندوق  ينطبق على هذا الصندوق، حيثال 
ً
 . ال يوزع أرباحا

 .ملدير الصندوق ني من خالل املوقع االلكترو  لجميعتقارير الصندوق متاحة الطالع ا
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 :حقوق مالك الوحدات (د

 الحصول على مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا من مدير الصندوق.  ▪

 الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق.  ▪

 يظهر هذا امللخص جميع املعلومات املرتبطة بمالك مقدم الطلب فقط ( مجانا عند الطلب.  الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات ) على أن ▪

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.  –على سبيل املثال ال الحصر  –ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك  ▪

 ( أيام من سريان التغيير. 10لصندوق، وذلك قبل ) تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على ا ▪

 استرداد الوحدات ) في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد ) إن وجدت (.  ▪

 ( يوما من سيران التغيير. 21تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمه مقترحة قبل ) ▪

 صندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد ) إن وجدت (. استرداد الوحدات ) في ال ▪

 ( أيام من سريان التغيير. 8تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب االشعار في الصندوق قبل ) ▪

 لصندوق مع توضيح أسباب التعليق.  ا تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق االشتراك أو االسترداد لوحدات ▪

 إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق. تلقي  ▪

 ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير. ▪

 عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب ملدير الصندوق.إصدار قرار خاص بطلب عزل أي  ▪

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 70أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة )  ▪

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71ادة )أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا للم ▪

 في حال دمج الصناديق، يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار   ▪

 تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله. ▪

 ( يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه.21ال تقل عن )من مدير الصندوق قبل مدة كتابي  تلقي إشعار  ▪

 تشمل حقوق مالكي الوحدات جميع الحقوق املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار، حيثما ينطبق. ▪

 

 مسؤوليات مالك الوحدات: (ه
  كون له أي مسؤولية تجاه ديون والتزامات الصندوق.تقتصر مسؤولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثماره في الصندوق أو جزء منه، وال ي

 

 : الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق  (و
نون أو النظام أو إذا الحظ مدير الصندوق أن حجم أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كاف لتبرير التشغيل الدائم للصندوق، أو في حالة حدوث أي تغيير في القا .3

 يرى فيها مدير الصندوق أنها سبب مناسب إلنهاء الصندوق، و/أو أي من الظروف األخرى والتي 

4. ( عن عشرة  الصندوق  أصول  قيمة  انخفاض  حالة  أصول  10في  قيمة  وزيادة  املتطلب  هذا  إستيفاء  على  الصندوق  مدير  عدم قدرة  و  ريال سعودي،  ماليين   )

يخ إشعار الهيئة بذلك.  علما أن مدير الصندوق سوف ٌيشعر الهيئة فورا في الصندوق فوق مستوى العشرة ماليين ريال سعودي خالل فترة ستة أشهر من تار 

 حالة إنخفاض قيمة أصول الصندوق عن مستوى العشرة ماليين ريال سعودي. 

 

 في حالة حصول أيا من الحالتين أعاله أو كالهما، فسوف يقوم مدير الصندوق باإلجراءات التالية: 

يوما من التاريخ املزمع إنهاء    21مالكي الوحدات واملستشار الشرعي كتابيا برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن    إخطار هيئة السوق املالية وإشعار .6

 .الصندوق فيه

 اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق عن إنتهاء مدة الصندوق و مدة تصفيته،  .7

 البدء في تصفية أصول الصندوق وتسديد االلتزامات،   .8

صفية على  مالكي  عند اإلنتهاء من تصفية كافة أصول الصندوق و تسديد جميع االلتزامات، سوف يقوم مدير الصندوق بتوزيع صافي األصول املتبقية من هذه الت .9

 هم للوحدات في الصندوق.)ثالثون( يوما من بداية التصفية، و ذلك حسب نسبة تملك 30الوحدات خالل 

 يوما من تاريخ إنتهاء التصفية.   30يرسل مدير الصندوق إشعارا بذلك إلى مالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز  .10

 

 . يقوم مدير الصندوق بتقويم مخاطر الصندوق وذلك بشكل دوري حسب الية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق  (ز
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 والعموالت واالتعابمقابل الخدمات  .5

 : جميع املدفوعات من أصول الصندوق  (أ
% من صافي قيمة األصول سنويا. تحسب كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول الصندوق وسوف يتم حساب رسوم اإلدارة في كل 0.45رسوم إدارة الصندوق:  

 يوم تقويم ويتم دفعها كل شهر. 

 لآلتي  رسوم الحفظ:
ً
 تحسب الرسوم التالية من صافي قيمة األصول تحت الحفظ في كل يوم تقويم وتدفع كل شهر وفقا

 لصفقات وأدوات أسواق النقد  0.01% •

 للصكوك وأدوات الدخل الثابت  0.02% •

  كحد أقص ى لصناديق االستثمار 0.02% •

 وغيرها من رسوم الحفظ والعمليات التي يفرضها أمين الحفظ وفق النطاق الجغرافي لالستثمار  •

 .  وال تشمل هذه الرسوم ضريبة القيمة املضافة

ريال سعودي سنويا، تحسب كل يوم تقويم و تدفع كل ستة أشهر، وال تشمل ضريبة   14,000يتقاض ى املستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل  أتعاب املستشار الشرعي:  

 القيمة املضافة. 

 ة القيمة املضافة كل ستة أشهر، وال تشمل ضريب وتدفعريال سعودي سنويا، تحسب كل يوم تقويم  60,000 أتعاب املحاسب القانوني:

 ريال سعودي تدفع سنويا و تحسب كل يوم تقويم، وال تشمل ضريبة القيمة املضافة. 7,500رسوم رقابية: 

  ريال سعودي تحسب في كل يوم تقويم و تدفع سنويا وال تشمل ضريبة القيمة املضافة. 5,000رسوم النشر: 

ريال سعودي في السنة لكل عضو مستقل.  تحسب في كل يوم    8,000ودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى  ريال سع  2,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين:  

 تقويم و تدفع سنويا.

 حسب األسعار املطبقة في حينها.مصاريف التمويل : 

الوساطة(: التعامل)  شراء    مصاريف  نتيجة  يتكبدها  التي  الوساطة  وعموالت  املعامالت  تكاليف  جميع  الصندوق  عموالت  يتحمل  و  وتكاليف  االستثمارات  وبيع 

 عند املطالبة.  الصفقات التي يجريها. ويجب اإلفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية. على أن يتم احتسابها ودفعها

بشكل سنوي، تحسب و تخصم في حينها وال تشتمل على ضريبة   من صافي قيمة أصول الصندوق   %0.3لن تتجاوز املصاريف األخرى ما نسبته    املصاريف األخرى:

 القيمة املضافة. ويشار إلى أن النفقات املذكورة أعاله هي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلية فقط. 

الهيئة العامة  ضريبة القيمة املضافة: للزكاة و الدخل على جميع الرسوم و    سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من 

ملضافة ما لم يتم النص  املصاريف و األتعاب و التكاليف. جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه املذكرة واملستندات األخرى للصندوق ال تشمل ضريبة القيمة ا

 على خالف ذلك.
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 :الرسوم واملصاريف (ب

 

 كيفية االحتساب و وقت الدفع  املقدار  واملصاريف نوع الرسوم  

 تحسب في كل يوم تقويم و تدفع كل شهر  سنويا من صافي قيمة األصول % 0.45 إدارة الصندوق  رسوم 1

 الحفظ رسوم  2

األصول   قيمة  صافي  من  التالية  الرسوم  تحسب 

  
ً
تحت الحفظ في كل يوم تقويم وتدفع كل شهر وفقا

 لآلتي 

 لصفقات وأدوات أسواق النقد  0.01% •

 للصكوك وأدوات الدخل الثابت  0.02% •

  كحد أقص ى لصناديق االستثمار 0.02% •

وغيرها من رسوم الحفظ والعمليات التي   •

يفرضها أمين الحفظ وفق النطاق الجغرافي 

 لالستثمار 

  

 شهر تحسب في كل يوم تقويم وتدفع كل 

 الشرعي  املستشار  أتعاب 3
تقويم سنويا   سعوديريال  14,000 يوم  كل  في  ستة تدفع  و   تحسب  كل 

 أشهر 

 أتعاب املحاسب القانوني 4
تقويم سنويا   ريال سعودي 60،000 يوم  كل  في  ستة تدفع  و   تحسب  كل 

 أشهر 

 رقابية رسوم  5
تدفع سنويا لهيئة و   تحسب في كل يوم تقويم سنويا  ريال سعودي 7،500

 السوق املالية 

 تحسب في كل يوم تقويم وتدفع سنويا لتداول  ريال سعودي سنويا  5,000 رسوم نشر  6

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  7
 8,000ريال سعودي عن كل اجتماع بما ال يزيد عن    2,000

 ريال سعودي سنويا لكل عضو مستقل. 

 تحسب في كل يوم تقويم وتدفع سنويا 

 تدفع في حينها تحسب و  السوق حسب السعر السائد في  مصاريف التمويل  8

 .عند املطالبةتدفع تحسب و  في حينها.يتم تسجيلها بالتكلفة  ( )الوساطةمصاريف التعامل  9

 تحسب وتدفع في حينها  من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا  %0.3ال تتجاوز  مصاريف أخرى  10

 
 

 

 :واالستردادتفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك  (ج
 . ال توجد رسوم االشتراك أو االسترداد:

 .ال توجد رسوم االسترداد املبكر:

 ينطبق. ال رسوم نقل امللكية:

 

 :العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق  (د
 يوجد  ال
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ريال ملدة سنة  50,000افتراض ي لرسوم ومصاريف الصندوق محسوب على اساس اشتراك حامل الوحدات بملغ  مثال فيما يلي (ه

 العام. بنهاية %2بنسبة الصندوق مكاسب  استحقاقمليون ريال. وبإفتراض  10واجمالي قيمة أصول الصندوق 

 

 الصندوق  حامل الوحدات 
 بداية السنة   األصول إجمالي قيمة 

50,000 10,000,000 

 يخصم:   

 رسوم إدارة الصندوق   50,000 250

 رسوم الحفظ  36,000 180

 الشرعي  أتعاب املستشار 14,000 70

300 ,00060  أتعاب املحاسب القانوني   

 اتعاب مجلس اإلدارة 20,000 100

 الرسوم الرقابية   7,500 37.5

 رسوم النشر  5,000 25

 )افتراضية( مصاريف التعامل  400 2

 إجمالي الرسوم واملصاريف نهاية السنة   192,900 964.5

 يضاف: الربح خالل السنة 200,000 1,000

50,035.50 ,1000710,0  صافي قيمة األصول نهاية السنة  

 كافة األرقام أعاله بالريال السعودي.    *                             

 

 التقويم والتسعير .6

 : تقويم األصول التي يملكها الصندوق  (أ
  األصول   تقويم يتم  و .  طبيعتها  و  نوعها  كان  أيا  الصندوق،  التزامات  كافة  منها مخصوما  طبيعتها، و   نوعها كان  أيا  األصول،  كافة  تقويم  طريق   عن  الصندوق   تقويم  يتم

 :  التالية باألساليب

الية معلقة، فسيتم تقويمها  األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية: يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق وفي حال كانت تلك األوراق امل  -

 ة قد انخفضت عن السعر املعلق.وفقا ألخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالي 

 الودائع: تقيم بناء على القيمة االسمية باإلضافة الى الفوائد / األرباح املتراكمة.  -

 السندات والصكوك غير املدرجة: تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح املتراكمة.  -

من قبل املحاسب القانوني أي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ ويعد التحقق منها   -

 للصندوق. 

 ما يتم تقويم التزامات الصندوق كما يلي:  ك

 جميع القروض و الذمم الدائنة: بسعر التكلفة مضافا إلية الفوائد و األرباح املتراكمة.  -

 جميع املصاريف و الرسوم املستحقة و املتراكمة على الصندوق.  -

 

 :عدد نقاط التقويم (ب
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 صندوق ألفا للمرابحة يتم تقويمه في كل يوم عمل.

 

 :االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير (ج

فورا  في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل مباشر ويبلغ الهيئة   -

% أو أكثر من سعر الوحدة، ويتم اإلفصاح عن ذلك فورا في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع  0.45نسبته    عن الخطأ قي التقويم أو التسعير الذي يشكل ما

 اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق.  

 تأخير.  دون سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين ) يما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير   -

 

 تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة: (د
على إجمالي عدد  يتم احتساب صافي قيمة الوحدة بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق متضمنة كل الدخل املستحق بعد حسم األتعاب اإلدارية وأية مصروفات أخرى  

 الوحدات القائمة في وقت التقويم. 

 

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة (ه
 . ا للمرابحة يتم نشرها يوميا على موقعي تداول وموقع مدير الصندوق أسعار صندوق ألف

 

 التعامل .7

 :تفاصيل الطرح األولي  (أ
 م 26/09/2018تاريخ بدء قبول االشتراكات: 

 ريال سعودي  10السعر األولي: 

 يوما تقويميا  20املدة: 

 م 15/10/2018تاريخ إنتهاء الطرح األولي: 

 ريال سعودي.  10,000,000الحد األدنى للصندوق:  

 

 :التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد (ب
 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد: هو الساعة الثانية 

ً
 من كل يوم عمل.  ظهرا

يوم التعامل مباشرة في حالة استالم طلب االشتراك أو إيداع مبلغ اإلشتراك بعد يمكن االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية العمل الذي يسبق 

 التاريخ املحدد تتم اجراءاته )مالم يقرر مدير الصندوق غير ذلك(على أساس سعر التقويم في يوم التعامل التالي. 

 

 :إجراءات االشتراك واالسترداد (ج
 ريال سعودي  10,000الحد األدنى لالشتراك واالشتراك اإلضافي: 

 ريال سعودي  10,000الحد األدنى لالسترداد: 

ريال سعودي. إذا كان من شأن أي عملية استرداد أن تخفض قيمة االستثمار الخاص بأحد املستثمرين في الصندوق إلى أقل من الحد   10,000الحد األدنى للملكية:  

 املستثمر. وتدفع جميع عوائد االسترداد بعملة الصندوق عن طريق اإليداع في حساب مالك الوحدات. األدنى ملبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل مبلغ استثمار 

تاح للمستثمرين عائدات االسترداد قبل انتهاء العمل في يوم العمل الرابع التالي ليوم التقويم.
ُ
 وت

 : إجراءات عملية اإلشتراك

 ن يقوم بذلك من خالل استيفاء وتقديم املستندات التالية إلى مدير الصندوق:إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فيجب أ

 لدى مدير الصندوق(؛  .4
ً
 قائما

ً
 اتفاقية العميل، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )ما لم يكن املستثمر عميال

 الشروط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة )يستثنى في حالة اإلشتراك اإلضافي(؛  .5

 مستوفى ومعتمد/موقع.نموذج طلب االشتراك،  .6

السريع أو باليد، أو إرسالها عبر يلتزم املستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم املستندات املذكورة أعاله إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد 

 . sales@alphacapital.com.sa  الوسائط اإللكترونية املعتمدة

 إذا تلقى مدير الصندوق املستندات املطلوبة سالفة الذكر، باإلضافة إلى مبالغ االشتراك في أرقام الحسا
ً
بات املحددة للصندوق. على أن  ُيعتبر طلب االشتراك مستوفيا

 على امتالك الوحدات من مدير الصندوق 
ً
 ، ويتضمن هذا التأكيد تفاصيل االشتراك.يتسلم مالك الوحدات، بعد االشتراك، تأكيدا
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عمل للصندوق، يكون تاريخ يعتمد كل اشتراك أو استرداد على تاريخ استالم طلب االشتراك أو االسترداد املستوفي للشروط. ففي حال استالم الطلب قبل نهاية أي يوم  

 االشتراك هو يوم العمل التالي. 

كافحة غسل األموال و "اعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض طلبات االشتراك. وملدير  ويجوز ملدير الصندوق، بناء على تقارير م

أيام   5ات خالل فترة الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام هيئة السوق املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ االشتراك دون خصم أي رسوم أو خصوم 

طلبات مكافحة  تاريخ الرفض. وملدير الصندوق الحق في تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومت عمل من  

 غسل األموال واإلرهاب. 

 إجراءات عملية االسترداد: 

 إلى مدير الصندوق عن طري
ً
ق البريد أو البريد السريع يمكن ملالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتهم بعد استيفاء وتوقيع نموذج االسترداد وتقديمه مستوفيا

 .  sales@alphacapital.com.saأو باليد، أو إرساله عبر الوسائط اإللكترونية املعتمدة أو البريد اإللكتروني 

. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى قبل حلول املوعد النهائي لتلقيويع
ً
الطلبات، يكون يوم االسترداد   تمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد مستوفيا

تلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد هو يوم العمل التالي هو نفسه يوم العمل الذي تم فيه استالم الطلب. وفي حال استالم طلب االسترداد املستوفى بعد املوعد النهائي ل

 ليوم استالم الطلب. وفي أي من الحالتين، يحصل مالكو الوحدات على تأكيد من مدير الصندوق، يتضمن تفاصيل االسترداد.

إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات اململوك ة ملالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري بناء على التعليمات الكتابية املوجهة 

 )الذي سيمثل صافي قيمة أصول الصندوق( إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة الصندوق. 

 ويحق ملدير الصندوق كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالية:

املستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من الناحية املالية أو الضريبية أو القانونية أو التنظيمية، أو إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكية   -

 يتعارض مع هذه الشروط واألحكام واتفاقية االشتراك؛ 

 إذا تبين أن أي من اإلقرارات املقدمة من مالك الوحدات في اتفاقية االشتراك غير صحيحة أو لم تعد سارية.  -

 

 :مالكي الوحدات سجل  (د
ات املثبتة فيه. ويتيح يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل خاص بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية. ويعد هذا السجل دليال قاطعا على ملكية الوحد 

الصندوق مباشرة أو عند طريق أحد مكاتب مدير مدير الصندوق ملخصا لسجل مالكي الوحدات إلى كل مالك للوحدات مجانا عند الطلب عن طريق مراسلة مدير  

 الصندوق. 

أو ما   (ه التي تم استالمها خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصندوق على شكل نقدي  سوف يتم االحتفاظ بحصيلة االشتراكات 

ف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد يعادله أو في استثمارات منخفضة الخطورة مثل الودائع البنكية و صفقات سوق النقد املبرمة مع طر 

افقة مع الشريعة اإلسالمية إلى حين انتهاء فترة الطرح األولي.  أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة ومتو

 

 الحد األدنى لطرح الصندوق ومدى تأثير عدم الوصول إلى هذا الحد: (و
 . الخصوص  بهذا صادرة تعاميم أو لوائح يةأب سيلتزم الصندوق  مدير فإن تصحيحي، اجراء  باي القيام املالية السوق  هيئة طلب حال وفي. للصندوق  أدنى حد يوجد ال

 ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:   10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب   (ز
  بتحليل  ذلك   وبعد  أوال  الهيئة  شعارإب   الصندوق   مدير  سيقوم  أشهر،  ستة  أقصاها  ملدة  سعودي  ريال  ماليين  عشرة  عن  الصندوق   أصول   قيمة  صافي  انخفض  حال  في

 سيقوم   وعليه  الصندوق،  في  الوحدات  مالك  استثمارات  زيادة  طلب  أو  الصندوق   أصول   تسييل  من  الوحدات  مالكي  مصالح  تخدم  التي  والخيارات  السوق   حالة  ودراسة

 باإلعالن  الصندوق   مدير  وسيقوم  الهيئة  لوائح  مع  يتوافق  بما  الصندوق   مدير  قبل  من  املطروحة  الخيارات  على  والتصويت  الوحدات  مالك  جتماعإ  بطلب  الصندوق   مدير

 ريال   ماليين  عشرة  إلى  أصوله  قيمة  صافي  لرفع  الصندوق   في  استثماراتهم  زيادة  بعدم  الوحدات  مالكي  صوت  حال  وفي  السوق،  موقع  وفي  اإللكتروني  موقعه  في  ذلك   عن

 . الهيئة من الالزمة املوافقات أخذ بعد الصندوق  أصول  بتسييل الصندوق   مدير سيقوم سعودي

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة في تلك الحالة:  (ح
 ملدير الصندوق الحق في تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية: 



 
 

 

46 
 

 إذا طلبت الهيئة ذلك. -1

 إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.  -2

األخرى التي يملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول إذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول    -3

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

 اإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:  

تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تاريخ التعامل التالي عندما يتم إنهاء    في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلب االسترداد أو االشتراك التي يتم

 تعليق التقويم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا:

ق فور انتهاء التعليق. واإلفصاح  شعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليإ( ب1 

 عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق، 

 ( التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات، 2 

ول ذلك بصورة منتظمة. كما أن للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت ان ذلك  ( مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ح3 

 يحقق مصالح مالكي الوحدات.

 

 :صالحية مدير الصندوق بتعليق أو تأجيل طلبات االشتراك أو االسترداد  (ط
التي يتم فيها تداول األوراق املالية أو األصول  أو الثانوية السوق األوليةيجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد في حال تعليق التعامل في 

 أصول الصندوق.   قيمةلصافي    جوهرية  أنهاالصندوق، ألسباب معقولة،    يعتقد مديراألخرى اململوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق التي  

استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم    كما يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب

 أو اكثر من صافي قيمة اصول الصندوق.  %10تعامل 

ه املذكرة، و تعطى األولوية في االشتراك و االسترداد ( من هذ7يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخير، بما يتوافق مع الفقرة )

 للطلبات الواردة ملدير الصندوق أوال. 

، على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال طلبت الهيئة بذلك وال يحق ملدير الصندوق أن يعلق
ً
االشتراكات واالسترداد في  إضافة

  في أي من الحاالت التية:وحدات الصندوق، إال

ثمر. وسيتم دفع  ،  لالشتراك  ملبلغ  إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار املستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى .1
َ
ست

ُ
فسيتم استرداد كامل املبلغ امل

 ملستثمر. ااملبالغ املستردة بعملة الصندوق بقيدها لحساب 

من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق   % 10ت قيمة طلبات االسترداد بما فيها التحويل نسبة  في أي يوم تقويم، إذا تجاوز  .2

 لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة  
ً
السترداد . وسيتم تنفيذ طلبات ا%10وفقا

 لنسبة 
ً
 . %10والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما

 

 خصائص الوحدات  .8
الفا للمرابحة وجميع الوحدات هي من نفس النوع وتمثل كل وحدة حصة قياسية مت ساوية في اصول  يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من وحدات صندوق 

 الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى. 

 
 املحاسبة وتقديم التقارير .9

ديسمبر من كل سنة ميالدية( بإعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم املالية املدققة للصندوق،    31)والواقعة في    يلتزم مدير الصندوق في نهاية السنة املالية للصندوق  (أ

 لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.وتقاريره السنوية املختصرة، 
ً
 والتقارير األولية  وفقا

تاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه    (ب
ُ
يوم عمل من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق    70ت

 وق األوراق املالية السعودية )"تداول"(.  وعلى املوقع اإللكتروني لس

( يوم عمل من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  35ويجب إعداد التقارير األولية وإتاحتها الطالع الجمهور خالل )

ك وحدات تفاصيل صافي قيمة أصول الوحدات اململوكة له، وسجل املعامالت في وحدات الصندوق وذلك  يوفر مدير الصندوق لكل مال  وعلى املوقع اإللكتروني لتداول.

 من تاريخ كل معاملة في وحدات الصندوق.15خالل )
ً
 يلخص معامالت مالكي الوحدات في وحدات الصندوق خالل السنة املالية    ( يوما

ً
 سنويا

ً
ويرسل مدير الصندوق بيانا

( يوما عمل من انتهاء السنة املالية. ويتضمن هذا  30وكذلك مالكي الوحدات السابقين خالل السنة التي ُيعد فيها البيان(، وذلك في غضون ثالثين )إلى مالكي الوحدات )
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 ملا هو محدد في الشروط واألحكام، باإلضافة إلى  
ً
 لرسوم الخدمات والنفقات والرسوم املفروضة على مالك الوحدات، وفقا

ً
تفاصيل كافة املخالفات لحدود البيان عرضا

ويتولى مدير الصندوق، عند نهاية كل ربع سنة، باإلفصاح عن املعلومات    االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار ومستند الشروط واألحكام للصندوق.

 ضمن هذه املعلومات، كحد أدنى، ما يلي: املتعلقة بالصندوق على موقعه اإللكتروني أو على املوقع اإللكتروني لتداول. على أن تت

 قائمة املصدرين الذين تمثل أوراقهم املالية أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبها كما في اليوم األول من ربع السنة.  .9

 نسبة إجمالي الرسوم والنفقات املتعلقة بالربع املعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل الربع.  .10

 ألرباح املوزعة في الربع، إن وجدت؛ مبلغ ونسبة ا .11

 قيمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قيمة األصول كما في نهاية الربع املعني. .12

 قيمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع املعني إلى متوسط صافي قيمة األصول.   .13

 معايير ومؤشر قياس املخاطر. .14

 معايير ومؤشر أداء الصندوق.  .15

 املديونية إلى صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع املعني. نسبة  .16

 م. 2018ديسمبر  31سوف تتوفر أول قائمة مالية مراجعة للصندوق في نهاية السنة املالية األولى للصندوق و التي تنتهي بتاريخ  (ج

 تتوافر القوائم املالية السنوية املراجعة ملالكي الوحدات دون مقابل عند طلبها.  (د

 

 لس ادارة الصندوق مج .10
 قام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم: 

 
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  (أ

 رئيس املجلس وعضو غير مستقل  – عبد الرحمن بن عبد املحسن بن محمد ال الشيخ

 عضو غير مستقل  –بن خالد بن عبدهللا الدامر  عبدالرحمن

 عضو مستقل  –سليمان السعيدثامر بن فهد بن 

 عضو مستقل  –مطلق بن حامد بن شجاع البقمي

 بأن كافة أعضاء املجلس  
ً
يتم تعيينهم من قبل مدير  يتكون مجلس إدارة الصندوق من أربعة أعضاء، من بينهم عضوين إثنين مستقلين عضوين يرشحهم مدير الصندوق، علما

 الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة. 

إدارة الصندوق واجبات األمانة    ع مجلس إدارة الصندوق مرتين على األقل في السنة ملراقبة مدى التزام الصندوق باألنظمة واعتماد جميع العقود الجوهرية. وتقع على مجلسيجتم

رة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة  لضمان إدارة الصندوق بما يخدم مصالح املستثمرين على أكمل وجه ممكن. ويلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدا

قدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين عن الخدمات التي يقدمونه
ُ
  10,000ا للصندوق بما ال يزيد عن  األخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق. وت

 تقويم وتدفع بشكل سنوي. ريال سنويا لكل عضو مستقل. وتحتسب هذه الرسوم في كل يوم
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 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:   (ب

 

 املؤهالت والخبرات  املنصب االسم 

عبد الرحمن بن عبد  

املحسن بن محمد ال  

 -رئيس املجلس  الشيخ

 عضو غير مستقل

الرحمن لعائلة ألفا املالية، كان  عبد الرحمن هو رئيس القطاع التجاري في شركة ألفا املالية.  قبل انضمام عبد 

يشغل منصب نائب رئيس فريق املجموعة املصرفية للشركات في البنك السعودي الفرنس ي، حيث أدار بالتعاون  

مليار ريال سعودي. وقد استطاع بنجاح زيادة املحفظة من   20مع الفريق إجمالي محفظة تسهيالت تزيد عن  

ار ريال سعودي. عبد الرحمن حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم ملي  8مليار ريال سعودي لتصل الى  1.5

املالية من جامعة امللك سعود، باململكة العربية السعودية وحاصل على درجة املاجستير في االقتصاد والعلوم 

 املالية واملصرفية من جامعة بورتسموث في اململكة املتحدة 

عبدالرحمن بن خالد بن 

 عبدهللا الدامر

 و غير مستقلعض

يشغل عبدالرحمن منصب مدير في قسم االستثمارات البديلة لدى شركة ألفا املالية وكذلك عضو غير مستقل 

في مجلس إدارة صندوق ألفا لألسهم السعودية، و قد شغل عدة مناصب في هيئة السوق املالية قبل االنتقال 

األ  جامعة  من  البكالوريس  شهادة  عبدالرحمن  يحمل  املالية.  ألفا  شركة  شهادة الى  و  بالرياض  سلطان  مير 

املاجستير في املالية من جامعة ليدز في بريطانيا إضافة الى العديد من الدورات املتخصصة في اإلدارة و تمويل  

 الشركات. 

مطلق بن حامد بن شجاع 

 عضو مستقل البقمي 

عن   تزيد  خبرة  يملك  و  مال،  لصحيفة  التحرير  رئيس  و  املؤسس  هو  الصحافة   22مطلق  مجاالت  في  سنة 

االقتصادية و االدارة و االستثمار من خالل عضويته و مشاركته في العديد من اللجان و مجالس اإلدارة. يحمل  

 مطلق شهادة البكالوريس في اإلعالم من جامعة امللك سعود بالرياض. 

ثامر بن فهد بن سليمان 

 عضو مستقل السعيد

ثامر هو الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة مضاء لالستثمار )الذراع االستثماري لشركة عبدالعزيز العثيم 

الشركات   من  العديد  في  اإلدارية  و  االستثمارية  الخبرة  من  سنوات  العشر  عن  يزيد  ما  ثامر  يملك  القابضة(. 

 مل ثامر شهادة البكالوريس في األنظمة اإلدارية من الجامعة العربية املفتوحة بالرياض. الخاصة في اململكة. يح

  

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق   (ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال الحصر، االتي: 

 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.  -1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.  -2

 ستثمار. اإلشراف. ومتى كان ذلك مناسبا ، املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق اال  -3

األموال وتمويل اإلرهاب   االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام ) لجنة املطابقة وااللتزام ( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل -4

 لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.  

 في حالة تعيينه.  إقرار أي توصية يرفعها املصِفي  -5

و التأكد من   التأكد من إكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق و إدارته، -6

 توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

مصلحة   -7 يحقق  بما  بمسؤولياته  الصندوق  مدير  قيام  من  صناديق  التأكد  الئحة  وأحكام  املعلومات،  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  لشروط  وفقا  الوحدات  مالكي 

 االستثمار وقرارات لجنة الرقابة الشرعية.  

 العمل بأمانة وحسن نية و اهتمام و مهارة وعناية و حرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  -8

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس. -9

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق   (د

 ريال سعودي في السنة لكل عضو مستقل.   10,000ن كل اجتماع وبحد أقص ى ريال سعودي ع 2,000مكافأة املديرين املستقلين هي 
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   تضارب املصالح (ه

رة الصندوق قد يتعين على عضو مجلس إدارة الصندوق االفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن وجود أي تعارض مصالح في حال التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدا

 من تاريخه،  يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وت يكون لعضو مجلس االدارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه.  
ً
سويته. واعتبارا

الصندوق، وذلك يكون مجلس اإلدارة مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل العناية تجاه املستثمرين في  

. يجب على مدير الصندوق اإلفصاح عن  بموجب الئحة صناديق االستثمار، باإلضافة إلى بذل أقص ى جهد ممكن لحل تضارب املصالح بحسن النية
ً
، كما يرونه مناسبا

وقع االلكتروني للسوق و في  تعارض املصالح املوافق أو املصادق عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق ذي العالقة بشكل فوري في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق و امل

 ( من هذه الالئحة.  71تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة )

 

 جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة (و

 يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس املناصب في مجالس إدارة الصناديق التالية:

 اسم الصندوق/الصناديق التي يشغل العضو منصبا في مجلس إدارتها  اسم العضو  

 ال يوجد  عبد املحسن بن محمد ال الشيخعبد الرحمن بن 

 صندوق ألفا لألسهم السعودية  عبدالرحمن الدامر

 ال يوجد  ثامر بن فهد بن سليمان السعيد

 ال يوجد  مطلق بن حامد بن شجاع البقمي

 

 لجنة الرقابة الشرعية  .11
افقة مع الشريعة اإلسالمية، ويخضع لرقابة امل  .  ستشار الشرعيإن الصندوق هو من الصناديق املتو

ها، تتخذ دار املراجعة الشرعية لقد تم تعيين دار املراجعة الشرعية كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم املشورة بشأن توافق الصندوق مع الضوابط واملعايير الشرعية واعتماد

 لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من  
ً
تتركز فيها األنشطة املتوافقة مع الضوابط الشرعية مثل:  مستشار شرعي حول العالم لتغطية األسواق التي  34من الشرق األوسط مقرا

الجزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحرين. اململكة العربية السعودية،  التدقيق    ماليزيا،  البحرين املركزي من أجل توفير خدمات  الدار مرخصة من قبل مصرف 

لغرض مراجعة املعايير   أكرم الل الدينالشرعي، والهيكلة، واملراجعة واالعتماد )الفتوى(، هذا وقد عينت دار املراجعة الشرعية الشيخ محمد أحمد سلطان والشيخ الدكتور  

به للتأكد من التزام الصندوق باملعايير الشرعية، كما سيقوم املستشار الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء التدقيق الشرعي السنوي الشرعية للصندوق واملستندات الخاصة  

 على عمليات واتفاقيات الصندوق ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصندوق واستثماراته متوافقة مع الضوابط الشرعية. 

 عية و مؤهالتهم:  أعضاء لجنة الرقابة الشر  أسماء

 الشيخ/ محمد أحمد السلطان 

ار بما يتمتع من علم غزير سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة املصرفية اإلسالمية. الشيخ محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية في الد  10

ات التقليدية، وهيكلة صناديق اإلستثمار، كما تمتد خبرتة إلى القطاع املصرفي والتأمين مع ضمان سرعة  والتمويل اإلسالمي. تكمن خبرته في إعادة تصميم املنتج    الفقهفي  

الفقه و أصول  الفقه  في  العاملية  املاجستير  على شهادة  الفتوى. حاصل  إدارة  في  فريدة وعملية وظيفية  املوافقة وتخصيص حلول  العلوم    إجراء عملية  أحسن  من جامعة 

 دة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني.بباكستان. وشها 

 :أكرم الل الدينالشيخ الدكتور  

مبادئ الفقه اإلسالمي )أصول الفقه( من   حاصل على درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع اإلسالمي مع مرتبة الشرف من جامعة األردن، عمان، األردن ودرجة الدكتوراه في

( باإلضافة إلى عضويته ISRAاإلسالمي ) جامعة أدنبرة، اسكتلندا، اململكة املتحدة، كما يشغل منصب مديًرا تنفيذًيا لألكاديمية العاملية للبحوث الشرعية فيما يتعلق بالتمويل

 يجارا، ماليزيا وأمانة بنك إتش إس بي س ي وفي قسم التأمين ببنك إتش إس بي س ي، سنغافورة وما إلى ذلك. في العديد من املجالس االستشارية الشرعية بما في ذلك بنك ن

 .بالصندوق  الخاصة الشرعية واملعايير الضوابط( 1) رقم امللحق ويوضح
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 املستشار الشرعي وصف أدوار ومسؤوليات 

املستشار الشرعي القيام باملراجعة الشرعية فيما يخص أنشطة واستثمارات اإلجراءات الواجب اتباعها لالستثمار في األوراق املالية. ومن مسؤوليات  املستشار الشرعي    حدد

 إلى تقديم االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي.
ً
  الصندوق وتوفير شهادة املراجعة الشرعية، إضافة

 تعلق بالصندوق أتعاب املستشار الشرعي فيما ي  (أ

 . وتدفع كل ستة أشهر في كل يوم تقويمسعودي سنويا تحتسب ريال 14,000يتقاض ى املستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل 

 تفاصيل املعايير الشرعية املطبقة (ب

 (.1تفاصيل املعاير الشرعية مرفقه في شروط و أحكام الصندوق )ملحق 

 

 مدير الصندوق   .12

 :مدير الصندوق  (أ
 . املاليةشركة ألفا 

 

 :رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (ب
 . .هـ23/4/1439الصادر من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ  18187-33الترخيص رقم تم ترخيص مدير الصندوق من قبل هيئة السوق املالية بموجب 

 :العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق  (ج
 شركة ألفا املالية 

 ، شارع التخصص ي  4مبنى واحة تفاصيل، الوحدة ب

 11524، الرياض 54854ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966 11 236  7301+  فاكس: 966 11 4343088هاتف: 

 

 :تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (د
 هـ23/04/1439تاريخ  18187-33حصل مدير الصندوق على ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

 :رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه
 ريال سعودي.  50,000,000املال املدفوع ملدير الصندوق هو  رأس

 :ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق  (و
 . ال ينطبق: لم تمارس الشركة أعماال خالل السنة السابقة م :2017إجمالي اإليرادات للسنة املالية 

 .ال ينطبق: لم تمارس الشركة أعماال خالل السنة السابقة م :2017إجمالي الخسائر لسنة 
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 :أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  (ز
 األعضاء: 

 يتكون مجلس إدارة شركة ألفا املالية من األعضاء التالية أسمائهم: 

 رئيس املجلس، عضو مستقل  – سعد عبدالعزيز بن داوودمحمد 

عاما في مجال البنوك ,أسواق املال واالستثمار, التخطيط االستراتيجي واإلدارة التنفيذية واملالية. ويشغل حاليا منصب    20يتمتع األستاذ محمد بن داوود بخبرة تتجاوز ال  

 بدالعزيز الراجحي وأوالده لإلستثمار. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة  لشركة محمد بن ع

 نائب رئيس املجلس  عضو غير تنفيذي  – صالح بن سليمان محمد الرشيد

بحث ودراسة علمية    15ر من  يشغل الدكتور صالح الرشيد رئاسة قسم التسويق  في كلية إدارة األعمال بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  في الدمام، قدم الدكتور أكث

دم عدد من البرامج  التنافسية والعمل عن بعد وتميز أداء املنظمات والشركات العائلية منشورة في عدد من املجالت العلمية املحكمة العربية والدولية كما ق  في مجال

 م والقطاع الخاص. التدريبية في مجال االدارة والتسويق وريادة األعمال وشارك الدكتور صالح في العديد من االستشارات املقدمة للقطاع العا

 عضو منتدب و رئيس تنفيذي  – فهد خالد بن محمد السعود

ملال واالستثمار حيث كان يشغل األستاذ فهد السعود هو الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في شركة ألفا املالية، يملك األستاذ فهد سنوات خبرة طويلة في مجال  أسواق ا 

وعمل االستاذ فهد كنائب لرئيس االستثمارات البديلة في شركة جدوى لالستثمار كما عمل مستشارا في إدارة االستثمار في    منصب مستشار رئيس هيئة السوق املالية

 صندوق االستثمارات العامة.

 عضو مستقل  – علي صالح علي الصقري 

 لدى األستاذ علي الصقري خبرة في القطاع البنكي.  

 غير تنفيذي  عضو – عبدهللا عبداملحسن عبداللطيف العيس ى

 يتمتع األستاذ عبدهللا العيس ى بخبرة في مجال البنوك والشركات املالية واالستثمارية.

 عضو غير تنفيذي  – عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان

 .لدى األستاذ عبداللطيف الفوزان خبرة في مجال البنوك وشركات االستشارات املالية

 عضو مستقل  – محمد ابراهيم محمد العريفي

 . سنة في مجاالت االستثمار والتكنلوجيا 19يملك االستاذ محمد العريفي خبرة تفوق 

 

 :مسؤوليات مدير الصندوق  (ح

 لالئحة صناديق االستثمار، والئحة األشخاص املرخص لهم، والشروط واألحكام.  -
ً
 يلتزم مدير الصندوق بأن يتصرف لصالح مالكي الوحدات وفقا

والذي  الصندوق باالمتثال للمبادئ والواجبات املنصوص عليها بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم، بما في ذلك العمل بأمانة تجاه مالكي الوحدات  يلتزم مدير   -

 يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقص ى حد، وواجب بذل العناية واملهارة املعقولة. 

تزام أحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته و واجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن ال -

اله أو سوء الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم. ويعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن إهم

 صيره املتعمد. تصرفه أو تق

  تلك   تتضمن  أن  على.  معها  التعامل  سرعة  وضمان  الصندوق،  استثمارات  في  تؤثر  التي  املخاطر  لرصد  واإلجراءات  السياسات  يضع  أن  الصندوق   مدير  على  يجب -

 . األقل على سنوي  بشكل للمخاطر تقويم بعملية القيام  االجراءات و السياسات
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منع هذه الفقرة مدير  ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية االستثمار ملواطني دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين، مالم تحدد الهيئة خالف ذلك.  وال ت -

 الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام اخر ذي عالقة. 

 لصندوق تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره و أن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. يجب على مدير ا -

 تتضمن مسؤوليات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -

 إدارة الصندوق؛  (1

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق؛   (2

 طرح الوحدات؛  (3

 . وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللةاكتمالها ومذكرة املعلومات و  دقة الشروط واألحكام التأكد من (4

 : املهام املفوضة (ط
 يتعامل صندوق االستثمار مع األطراف التالية للقيام باملهام املفوضة لهم:  

 . أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ .1

 .املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق و املراجعة .2

 .الهيئة الشرعية للقيام بمهام مراقبة التزام الصندوق باالستثمار حسب الضوابط الشرعية .3

لشروط و  الصندوق للقيام بمهام مراقبة و متابعة أداء الصندوق و التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا  مجلس إدارة  

 احكام الصندوق و مذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة، و الئحة صناديق االستثمار. 

 

 :املهام األخرى ملدير الصندوق  (ي
  شخص مرخص له واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة. حيث تسمح هذه التراخيص ملدير الصندوق بالعمل ك بصفة أصيل مدير الصندوق تراخيص التعامل منحت الهيئة

 وقام مدير الصندوق بتكليف شركة البالد املالية بتزويد خدمة أمين الحفظ للصندوق،  18187-33في اململكة بموجب الترخيص رقم 

صاح عن مدير الصندوق بعدم وجود أي نشاط أو مصلحة أخرى مهمة ملدير الصندوق يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق. و سوف يقوم مدير الصندوق باإلفو يقر  

 أي عمل أو مصلحة له يحتمل تعارضها مع مصالح الصندوق.

 :عزل مدير الصندوق أو استبداله (ك
  إجراء أي اتخاذ و بالصندوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير عزل  للهيئة

ً
، وذلك  تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو للصندوق  بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

ً
 حال في مناسبا

 :التية الحاالت من أي وقوع

 .لهم املرخص األشخاص  الئحة بموجب ك بذل الهيئة إشعار دون  اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف -

 .قبل الهيئة من هتعليق أو هسحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء -

 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخيص إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم -

 .التنفيذية لوائحال أو النظامب تزاملباال – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل  دق الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا -

 أصول   إدارة  ىعل  قادر  الصندوق   مدير  ىلد  مسجل  آخر  شخص   وجود  عدم  مع  هاستقالت  أو  عجزه  أو  صندوق ال  أصول   يدير  الذي  االستثمارية  املحفظة  مدير  وفاة -

 . صندوق ال

 . جوهرية أهمية ذات أنها - معقولة أسس عل بناءً  - الهيئة اهتر  ى أخر  حالة أي -

 

 أمين الحفظ .13

 اسم أمين الحفظ:  (أ
 البالد املالية. شركة 
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 رقم ترخيص أمين الحفظ:  (ب
 . ( 33-18187) تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم 

 العنوان املسجل ألمين الحفظ: (ج
 3701- 12313 –العليا، الرياض  –طريق امللك فهد  8162

 3636 92000 966+هاتف: 

 6299 290 11 966+فاكس: 

 العربية السعودية اململكة 

 تاريخ الترخيص: (د
 . ريال سعودي 200,000,000( برأسمال مدفوع بقيمة ه01/08/1428تم تأسيس أمين الحفظ بتاريخ  )

 :وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار (ه
 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  يكون  

ً
ع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ  يعن اتخاذ جم  ك هو مسؤول كذلو   مالكي الوحدات،أمين الحفظ مسؤوال

 الصندوق.  أصول 

 : املهام املفوضة (و
 ال يوجد  

 : أو استبداله أمين الحفظعزل  (ز
، وذلك  إجراء أي اتخاذ و بالصندوق  يتعلق فيما أمين الحفظ عزل  للهيئة

ً
 :التية الحاالت من أي وقوع حال في تراه مناسبا

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.  -

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

 الحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط  -

 .بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية –بشكل تراه الهيئة جوهريا  -إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء عل أسس معقولة  -في أي حالة أخرى تراه الهيئة  -

موجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي إضافة إلى صالحية الهيئة، يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله ب

 وبشكل كتابي. 
ً
 الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

  مستشار االستثمار  .14
 .ال ينطبق

 املوزع .15
 .ال ينطبق

 املحاسب القانوني .16

 اسم املحاسب القانوني:  (أ
 للصندوق  مكتب اللحيد واليحيىعّين مدير الصندوق 

ً
 قانونيا

ً
 .)"املحاسب القانوني"( محاسبا

 العنوان املسجل للمحاسب القانوني:  (ب
 طريق ابو بكر الصديق، حي التعاون  2526

 12475 الرياض ،  6888 بريد صندوق 

 . السعودية العربية اململكة الرياض، 

 3516 269 11 966+فاكس:      4419 269 11 966+: هاتف 

 www.aca.com.sa اإللكتروني:  املوقع
 

http://www.ey.com/
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 مهام املحاسب القانوني:  (ج
 يختص املحاسب القانوني بما يلي: 

 حسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت  لإجراء تدقيق   -
ُ
ظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب  القوائم املالية ت

 
ً
 في اململكة؛  الجوهرية، املركز املالي، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا

ً
 للمعايير املحاسبية املقبولة عموما

 صندوق، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم املالية؛ تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها ال -

شأن فعالية  دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف، وليس بغرض إبداء رأي ب -

 الضوابط الداخلية للصندوق؛ 

 .األولية للصندوق وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات املالية  املختصرة األوليةمراجعة القوائم املالية  -
 

 املعلومات األخرى  .17

 تضارب في املصالح: (أ
إلى مجلس إدارة    تضاربكامل عن هذا الاإلفصاح الأو بين صناديق املختلفة، يقوم مدير الصندوق ب  والصندوق بين مدير الصندوق  تضارب في املصالح  في حال وجود أي  

وتتوافر اجراءات التعامل  مسؤول االلتزام لدى مدير الصندوق.  بصالح االتصال  متضارب  حالة  مستثمر يرغب في اإلبالغ عن  ويقوم أي  الصندوق في أقرب وقت ممكن.  

 صالح عند الطلب و دون مقابل عند مدير الصندوق.مع حاالت التضارب في امل

 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: (ب
 ملالكي الوحدات في الصندوق. ةال يقدم مدير الصندوق أي تخفيضات أو عموالت خاص

 معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة:  (ج
وحدات في الصندوق. ويجب  كتساب أو حيازة أو التعويض أو التخلص من  املسؤولية الضريبية أو الزكوية الناتجة عن اال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول  

  هم كتسابعن ا  جةتستحقة الناالزكاة امل  أوطلب املشورة املهنية من أجل التأكد من الضرائب    حول موقفهم الضريبي أو الزكوي املستثمرين املحتملين الذين هم في شك  على  

 وا خاضعين لها. قد يكونأو تلك التي ذات الصلة  وحدات في الصندوق بموجب األنظمةمن  همأو تخلص  تهمأو حياز 

املصاريف لى جميع الرسوم و  ضريبة القيمة املضافة: سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة و الدخل ع

 ذلك.و األتعاب و التكاليف. جميع الرسوم و املصاريف املذكورة في مستندات الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على خالف 

 

 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات: (د
 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .1

  .الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحداتجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقديره، ي -

 أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  -

أيام عمل من تسلم طلب كتابي من مالك أو اكثر من مالكي الوحدات اللذين يمتلكون مجتمعين أو    10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل   -

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق  %25منفردين 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات .2

لوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وعلى املوقع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل  يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي ا -

 من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين  21( وال تزيد عن )2( أيام )10( مهلة ال تقل عن )1إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء )
ً
( يوما

قتَرح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال  أن يح
ُ
اإلخطار إلى مالكي  دد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال امل

 الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق املالية. 

على األقل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة   %25ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع   -

 أكبر على النحو املحدد في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات. 

الن على موقعه اإللكتروني وعلى املوقع اإللكتروني  في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في هذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلع -

تقل عن   مهلة ال  مع إعطاء  الحفظ  وأمين  الوحدات  مالكي  لجميع  بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي  الثاني    5الخاص  انعقاد االجتماع  تاريخ  أيام من 

عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين  )باستثناء يوم إرسال اإلخطار ويوم االجتماع(. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي  

 .
ً
 قانونيا

ً
 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  -

مالك وحدات حق  ل وحدة  مكل  لكل  الوحدات  مالكي  اجتماع  في  واحد  االجتماع.  يملكهامارسة صوت  وقت  الوحدات    حتى  مالكي  اجتماعات  إجراء  ويمكن 

 ومداوالتها والتصويت على القرارات من خالل التكنولوجيا الحديثة وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية.
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 إنهاء الصندوق: (ه
يه أن يبدأ تصفية الصندوق و اإلفصاح عن إنهاء الصندوق و الجدول الزمني لتصفيته على موقعه اإللكتروني عل يجبفانهاء الصندوق،  رغبة مدير الصندوق في حال في

 وعلى املوقع االلكتروني لتداول. كما سيقوم مدير الصندوق باإلجراءات التالية للتصفية:  

 وذلك قبل   . 1
ً
 من ال 21إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

ً
 تاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه. يوما

 . إبالغ األطراف ذات العالقة. 2

 . تصفية جميع األصول في الصندوق. فور انتهاءه وذلك بدون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 3

 . تسوية جميع املعامالت التابعة للصندوق 4

 أو أي موقع الكتروني اخر كموقع تداول و موقع هيئة السوق املالية. . حذف أية معلومات عن الصندوق في موقع مدير الصندوق 5

 . تحويل النقد ملالكي الوحدات. 6

 . إغالق حساب الصندوق النقدي و الوسيط.7

 

 إجراءات الشكاوى:  (و
املعني االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل  إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بعمليات الصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات

على   املالية  ألفا  في شركة  إلكتروني    966112367301+رقم    فاكساألموال  بريد  بمعالجة  compliance@alphacapital.com.saاو  الخاصة  اإلجراءات  تقديم  . سيتم 

 الشكاوى دون مقابل عند طلبها، بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكوى و مكان تقديم الشكاوى. 

هذه السياسة وتطبيقها على مالكي وحدات  تتبنى شركة ألفا املالية سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. وسيقوم مدير الصندوق باستخدام  

ة غسل األموال في الشركة هذا الصندوق. وعلى املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة االتصال بقسم االلتزام ومكافح

 ، من املمكن أيضا إيداع الشكوى لدى إدارة حماية املستثمر في هيئة السوق املالية. compliance@alphacapital.com.saأو بريد إلكتروني    966114343044+هاتف رقم  

 

 تسوية النزاعات:  (ز

 يتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية الناشئة من قبل هيئة السوق املالية. 

 الوحدات في الصندوق:الوثائق املتوفرة ملالكي  (ح

 يقوم مدير الصندوق بتوفير الوثائق التالية ملالكي الوحدات عند الطلب: 

 .شروط وأحكام الصندوق  -

 . ملخص املعلومات الرئيسية -

 . وثيقة تبين قيمة صافي أصول الصندوق  -

 . االستثمارالتقارير السنوية والدورية والبيانات املالية بشكل يتوافق مع الئحة صناديق  -

 البيانات املالية الخاصة بمدير الصندوق.  -

 كل عقد مذكور في مذكرة املعلومات.  -

 

 ملكية أصول الصندوق: (ط
من أمين الحفظ أو أمين الحفظ    مدير الصندوق من الباطن أو  الصندوق أوملالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة(، و ليس ملدير    تعتبر أصول الصندوق مملوكة

أمين   مدير الصندوق من الباطن أو  ، إال في الحاالت التي يكون فيها مدير الصندوق أوهاأو مطالبة في  مصلحة في أصول الصندوق أي    مقدم املشورةأو املوزع أو    الباطن

   مقدم املشورةأو املوزع أو    من الباطنالحفظ أو أمين الحفظ  
ً
 بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق   وذلك   للوحدات،  مالكا

ً
في حدود ملكيته، أو كان مسموحا

 . أو مذكرة املعلومات واملفصح عنها في هذه الشروط واألحكام اإلستثمار

 

 معلومات أخرى:  (ي
 ه. ال توجد أية معلومات أخرى، على حد علم مدير الصندوق و مجلس اإلدارة، لم يتم تضمينها في  مذكرة املعلومات هذ

 إعفاءات من هيئة السوق املالية: (ك
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ات الفقرة )هـ( والفقرة )و(  ال يوجد أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق اإلستثمار بإستثناء تعميم الهيئة و الخاص بإعفاء جميع مديري الصناديق من االلتزام بمتطلب

 م.31/12/2018( من الئحة صناديق االستثمار وذلك حتى تاريخ 59( و الفقرة )هـ( من املادة )37( والفقرة )د( من املادة )66من املادة )

 

 سياسية التصويت: (ل
 قة بحقوق التصويت التي يتبعها.  ل يفصح مدير الصندوق في موقعة االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات املتع

 متطلبات معلومات إضافية  .18
 صناديق أسواق النقد 

 إن االشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي.  .1

 إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك، وإن قيمة الوحدة وإيراداتها عرضة للصعود و الهبوط.  .2

 الصندوق أو األطراف النظيرة التي سيتعامل معها الصندوق: املنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف استثمارات  .3

 سيقوم مدير الصندوق بتصنيف استثمارات الصندوق و األطراف النظيرة حسب املعايير التالية: 

 .  التصنيف اإلئتماني لالستثمار و/أو الطرف النظير، و الصادر عن مؤسسة مالية مرخصة لتقديم خدمات التصنيف في الدولة ذات الصلة -

 املالءة املالية املقابلة ملدة االستثمار في االصل املستثمر به.  -

 مدى قابلية تداول األصل املراد االستثمار به، و وجود سوق منظم لتداولة.   -

لهيئات .4 اململكة سيكونون خاضعين  الصندوق من خارج  اللذين سيتعامل معهم ملصلحة  النقد  كافة مصدري صفقات سوق  بأن  الصندوق  مماثلة    يقر مدير  رقابية 

 ملؤسسة النقد العربي السعودي. 

 لن يستثمر الصندوق في عقود املشتقات.  .5
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 ضوابط االستثمار الشرعية - 1امللحق 
 

في مجال الزراعة والصناعة   .10  مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة 
ً
والتجارة وغيرها وال يجوز االستثمار في يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضها مباحا

 أو أكثر مما يلي على سبيل املثال ال الحصر:
ً
 الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي واحدا

 املصارف التقليدية التي تتعامل بالفائدة أو شركات التأمين التقليدية و أي نشاط آخر يتعامل بالفائدة.  .ر

 في حكمهما.إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما  .ز

 إنتاج وتوزيع األسلحة. .س

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته.  .ش

 إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو اللحوم غير املزكاة و جميع املنتجات الغير حالل. .ص 

 شركات التكنولوجيا الحيوية املشاركة في الجينات البشرية / الحيوانية. .ض 

 املجون واملجالت والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما.إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب  .ط

 املطاعم والفنادق وأماكن اللهو التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره. .ظ

 أي نشاط آخر يقرر املستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فيه. .ع

 

وابط الشرعية املذكورة أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم املالية )التقرير املالي األخير  بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغير متوافقة مع الض .11

 املراجعة(. 

 

 املعايير املتعلقة بالنقود والديون: .12

 مليزانياتها، أل %70ال يجوز االستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون )على الغير( عن )
ً
 ن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعية.( من مجوداتها وفقا

 

 املعايير املتعلقة بالقروض:  .13

 مليزانيتها  –ال يجوز االستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية 
ً
 من حديث سعد بن أبي  %30أكثر من )  –وفقا

ً
( من القيمة السوقية للشركة ألن الثلث هو حد الكثرة أخذا

والثلث كثير فدل على أن حد الكثرة هو الثلث فالثلث وما زاد عنه كثير   وقاص رض ي هللا عنه في الوصية ملا أراد أن يوص ي بماله كله قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الثلث

 فأكثر فإنه يمنع شراء أسهمها ألن الحرام في أصول الشركة كثير فال يعفى عنه.  
ً
 فإذا كانت القروض على الشركة ثلثا

 

 املعايير املتعلقة باستثمار السيولة:  .14

(  % 30ات قصيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية، فإذا كانت هذه الودائع واألوراق املالية تزيد نسبتها عن )تحتفظ كثير من الشركات بسيولة تستثمرها في أدو 

 من القيمة السوقية ملوجودات الشركة فإنه يمنع االستثمار في أسهمها.

 

 املعايير املتعلقة بنسبة الدخل غير املشروع:  .15

( من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت هذه املصادر من فوائد ربوية أم من مصادر  %5يزيد فيها الدخل غير املشروع من مختلف املصادر عن )ال يجوز التعامل في أسهم شركات 

 أخرى غير مباحة.

 

عايير والضوابط الشرعية باستخدام إجمالي  عند فحص الطروحات األولية الجديدة أو تلك التي ليس لها تاريخ تداول، سيتم إجراء الفحص املالي للتأكد من توافقها مع امل .16

 من القيمة السوقية.
ً
 األصول بدال

 

 

 املعايير املتعلقة بالتطهير:  .17
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 يجب تجنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب الخطوات التية: 

 االستثمار فيها. تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل شركة تم  .6

 تقسيم مقدار الدخل غير املشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل غير املشروع.  .7

 ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إجمالي الدخل غير املشروع الناتج من االستثمار في الشركة. .8

 خطوات لكل شركة تم االستثمار فيها.تكرار نفس ال .9

 ضم الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية. .10

 

 أدوات وطرق االستثمار:  .18

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

 . Futuresعقود املستقبليات  -

 .Optionsعقود االختيارات  -

 .Swapعقود املناقلة  -

 األسهم املمتازة. -

 .Derivativesاملشتقات  -

 :باألتي يلتزم الشركات في السابقة املعايير الى فباإلضافة االستثمارية الصناديق  بخصوص أما

 شرعية هيئة من الصندوق مجازا يكون  أن

 :اآلتية الصناديق  في الدخول  يجوز  ال

 السندات  صناديق

 محرمة  شركات أسهم على املشتملة الصناديق مثل التقليدية الصناديق

 الخيارات  صناديق

 املستقبليات  صناديق مثل التقليدية التحوط صناديق

 والفضة بالذهب بالجل بالبيع املتاجرة صناديق

 )املضمونة( األجل قصيرة النقد صناديق

 )األرباح أو املال رأس( املضمونة الصناديق

 


