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 لألسھم السعودية  ألفاصندوق 
“Alpha Saudi Equity Fund” 

المجازة من قبل المستشار الشرعي  مفتوح متوافق مع المعايیر الشرعیةأسھم عام  صندوق
 المعین للصندوق 
 الشروط واألحكام

 مدير الصندوق 
 المالیة  ألفاشركة 

متوافق مع المعايیر الشرعیة    عام مفتوح  على أنه صندوق استثمار  لألسھم السعودية)  ألفا(صندوق    المالیة  ألفاشركة  صندوق  تم اعتماد   •
 AHA-883-01-01-05-18 :  رقم  اعتماد شرعي بموجب شھادة لصندوق االستثمار" لجنة الرقابة الشرعیة المعینة المجازة من قبل 

الصادرة عن   االستثمار وكافة الوثائق األخرى لالئحة صناديق  ملخص المعلومات الرئیسیة  وتخضع ھذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات   •
ھـ بناء على نظام السوق المالیة الصادر 1427/12/3وتاريخ  1-219-2006  رقممجلس ھیئة السوق المالیة  ھیئة السوق المالیة بموجب قرار  

وتتضمن   ه . ،  16/8/1437وتاريخ    2016-61-1ھـ والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم  2/6/1424بتاريخ    30بالمرسوم الملكي رقم م/
 ، وتكون محدثة و معدلة. صندوقالمعلومات كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة عن 

مالك محتمل  • قراءة    ألفاصندوق  في    لوحدات  على كل  السعودية  ولألسھم  المعلومات  ومذكرة  واألحكام  الشروط  المعلومات ھذه  ملخص 
 وكافة الوثائق المتعلقة بالصندوق.الرئیسیة 

 التوقیع على شروط وأحكام الصندوق، اقرار من مالك الوحدات أن جمیع المستندات تم قراءتھا وقبول جمیع ماتم ِذكره فیھا.   يعتبر  •
   ھـ19/10/1439لموافق  م ا 03/07/2018صدرت شروط و أحكام الصندوق ألول مرة بتاريخ   •
ال • قبل  موافقةتمت  الوحدات    من  وإصدار  الصندوق  تأسیس  المالیة على  السوق  عاما  فيھیئة  الموافق   ھـ  14/10/1439  وطرحه طرحا 

 م 28/06/2018
 م 15/7/2021تاريخ اخر تعديل  •
 :التالیة التغیرات تعكس التى السعودية لألسھم ألفا صندوق  وأحكام  شروط  من  المعدلة النسخة ھذه •

 أتعاب المحاسب القانوني: تعديل رسوم أمین الحفظ و 
 

% سنوياً من صافي قیمة أصول الصندوق  0.03رسوم الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمین الحفظ رسوماً سنوية قدرھا   •
لایر سعودي عن كل عملیة يقوم بھا الصندوق. وتحتسب ھذه الرسوم في     30(رسوم الحفظ)، باإلضافة إلى مبلغ  

 تقويم وتدفع بشكل شھري وال تشمل ھذه الرسوم ضريبة القیمة المضافةكل يوم 
 

بقیمة   • أتعابًا سنوية  القانوني  المحاسب  إلى  الصندوق  يدفع  القانوني:  المحاسب  (أتعاب    45,000أتعاب  لایر سنويا 
تعاب  المحاسب القانوني)، تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشھر بشكل نصف سنوي، وال تشمل ھذه األ

 ضريبة القیمة المضافة.
 

 وجدت  اينما الصندوق مستندات جمیع على التغییرات ھذه ستطبق كما •
 

 م  2021 - 07 -  15  الموافق ـھ  1442  - 12 -   05  بتاريخ  المالیة السوق ھیئة الى  المرسل خطابنا حسب
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 تعريفات ال
 

 

 كل منھا أينما وردت في ھذه الشروط واألحكام:أمام يكون للمصطلحات التالیة المعاني المبیّنة 
 
 ؛ والمعینة كالمدير اإلداري ابیكس المحدودة لخدمات الصناديق" يعني اإلداري المدير"

 و المعینة كمحاسب قانوني للصندوق؛ مكتب اللحید والیحیى" يعني "المحاسب القانوني
تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل ھیئة السوق    "الئحة األشخاص المرخص لھم"

م) حسب تعديالتھا من   2005- 6-28ھـ (الموافق    1426- 5-21بتاريخ    2005-83-1المالیة بموجب القرار رقم  
 وقت آلخر؛

 ح فیه البنوك أبوابھا للعمل في الرياض بالمملكة العربیة السعودية؛ " يعني أي يوم عمل تفتيوم العمل"
المالیة"   السوق  (م/"نظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالیة  السوق  نظام  وتاريخ 30ُيعني   (

 )؛من وقت آلخر ھـ (وتعديالته 2/6/1424
حكام، األشروط والندوق وتنص على  ُمبرمة بین مالك الوحدات ومدير الصال  تفاقیةاالتُعني    " "اتفاقیة العمیل

 وتنظم العالقة بین مالك الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منھما من التزامات أو مسؤولیات؛
، وتشمل، كلما يسمح السیاق بذلك، كل لجنة أو لجنة  یة السعودية سوق المالالتشیر إلى ھیئة  "الھیئة"  

 ئة؛ فرعیة أو موظف أو وكیل ُمخول من طرف الھی
 ؛الحفظ للصندوق كأمین والمعینة  المالیة  البالد شركة " ُيعني أمین الحفظ"
 لالسھم السعودية؛ ألفاصندوق " يعني الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"
 الجھة المنوط بھا إدارة الصندوق؛وھي  المالیة ألفاشركة يعني  "مدير الصندوق" 

 وفقاً لالئحة صناديق االستثمار ، يقصد بمصطلح " التغییر األساسي " أياً من الحاالت اآلتیة :   " األساسیة"التغییرات 
 التغییر المھم في أھداف الصندوق العام أو طبیعته .  .1
العام  .2 بالصندوق  يتعلق  أو على حقوقھم فیما  الوحدات  تأثیر سلبي وجوھري على مالكي  له  الذي يكون  التغییر 

 المغلق .  
 التغییر الذي له تأثیر في وضع المخاطر للصندوق العام .   .3
 منصب مدير الصندوق . من  االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق  .4

 أي حاالت أخرى تقررھا الھیئة من حین آلخر وتبلغ بھا مدير الصندوق . 
 تعني الالئحة التنفیذيّة الصادرة بموجب نظام السوق المالیة؛"الالئحة التنفیذيّة" 

 يشیر إلى المؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛ مؤشر المعیاري" "ال
المعلومات"   لالئحة  "مذكرة  وفقاً  الصندوق،  وحدات  بطرح  يتعلق  فیما  الصادرة  المعلومات  مذكرة  تعني 

 صناديق االستثمار؛
بغرض االشتراك في السوق األولیة  " يعني الطرح األولي لألوراق المالیة للجمھور  الطرح العام األولي"

  فیھا؛
 يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق لالشتراك؛ "تاريخ الطرح األولي" 

تُ " و"االستثمارات" و"األصول"  االستثمار" م بالتبادل، وتشیر كل منھا إلى األوراق  ستخدَ مرادفات قد 
 المالیة المستھدفة التي يستثمر فیھا الصندوق؛

صادرة عن الھیئة عمالً بأحكام نظام السوق المالیة، والصادرة ھي الالئحة ال"الئحة صناديق االستثمار" 
رقم   القرار  رقم    3/12/1427وتاريخ    2006-219-1بموجب  القرار  بموجب  والمعدلة  وتاريخ   1/61/2016ھـ، 

 آلخر)؛ وقتم (وتعديالتھا من 23/5/2016ھـ، الموافق  16/8/1437
االستثمار"   لمرتبة  االئتماني  التصنیف "التصنیف  جھات  إحدى  عن  الصادر  التصنیف  يعني 

المحلیة/الدولیة، بما فیھا على سبیل المثال ولیس الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفیتش، والتي 
تزاماتھا تجاه مالكي تبدي رأيھا بشأن مستوى الجدارة االئتمانیة لدى الجھة المصدرة وقدرتھا على الوفاء بال
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  من وكالة موديز  )B3األوراق المالیة. ويعتبر أقل تصنیف يؤھل إلى التصنیف االئتماني لمرتبة االستثمار ھو (
 أو ما يعادله؛

شیر كل منھا إلى  يمرادفات قد تستخدم بالتبادل، و"المستثمر" و"المستثمرون" و"مالكو الوحدات"  
 ؛  فیهفي الصندوق ويتملك وحدات   يستثمرالعمیل الذي 

ھو منھج يقوم من خالله مدير الصندوق باتخاذ قرارات استثمارية بناًء على عدة "منھج اإلدارة النشطة" 
عوامل مثل التحلیالت والتوقعات المالیة وخبرات مدير الصندوق ومراقبة قیمة االستثمارات بشكل مستمر 

 مؤشر قیاس األداء؛  بدال منوذلك 
 تعني المملكة العربیة السعودية؛ لكة" "المم

الصندوق"األ العالقة بمدير  التابعین  "  طراف ذوي  الموظفین  أو  التنفیذيین  أو  المديرين  أي من  تعني 
 لمدير الصندوق؛ 

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛  بحة" ا"مر
 إجمالي التزاماته؛  قیمة مخصوماً منھا تعني قیمة إجمالي أصول الصندوق "صافي قیمة األصول" 

) من  57) و (  56يقصد بـ " التغیر واجب اإلشعار " أي تغییر ال يقع ضمن أحكام المادتین (  "  اإلشعار    واجبة"التغییرات  
 الئحـة صناديق االستثمار . 

إصدار   من خالل وحداته    وتتم زيادةھو صندوق استثمار برأس مال متغیر،    "صندوق االستثمار المفتوح"
 عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتھم أو كلھا؛ عدد وحداته وحدات جديدة، وتقل

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح  في    المنصوص علیه المعنى    يشیر إلى "قرار عادي للصندوق"  
 ؛ھیئة السوق المالیة وقواعدھا

 الشركات؛ مال يعني الحقوق المصدرة بغرض زيادة رأس "إصدار حقوق األولوية"
 ؛باستردادھا يعني التاريخ الذي يقوم فیه مالك الوحدات  "تاريخ االسترداد"

يعني الوثیقة التي يوفرھا مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات لیستخدمھا األخیر في "نموذج االسترداد"  
الملحق في  رداد  نموذج االستويمكن األطالع على  طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا للشروط واألحكام.  

 في ھذه المذكرة  3رقم 
 ھو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 

دار المراجعة الشرعیة، وھي شركة متخصصة في تقديم خدمات التدقیق يعني  "  الشرعي  مستشار"ال
 ؛ والمراجعة الشرعیة 

 الشروط واألحكام؛   ھذه من 1تعني التوجیھات الموضحة في الملحق  "توجیھات االستثمار الشرعیة" 
"    "المھم"التغییر   المادة  الحكام  وفقاً  أساسیاً  تغییراً  ُيعد  تغییر ال  " أي  المھم  بالتغییر   " " من الئحـة صناديق   56يقصد 

 االستثمار ومن شأنه أن :
   ، أويعید مالكي الوحدات النظر في مشاركتھم في الصندوق العاميؤدي في المعتاد إلى أن  .1
يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام الى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق   .2

 ، أو أو أي تابع ألي منھما
 ، أو يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام .3
 ، أو ل جوھري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام يزيد بشك .4
 أي حاالت أخرى تقررھا الھیئـة من حین آلخر وتبلغ بھـا مدير الصندوق .  .5

 يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"
 حدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فیه مالك الو "تاريخ االشتراك"

 األحكام؛ و) من الشروط 1(ب) ( 7في البند المنصوص علیه " يعني المعنى م االشتراكو رس"
الصندوق إلى كل مستثمر لیستخدمھا األخیر في "نموذج االشتراك"   التي يوفرھا مدير  الوثیقة  يعني 

بالشروط واألحكام طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا  
 .2الملحق  تحت عنوان

 االشتراك ذي الصلة؛ يعني صافي قیمة األصل لكل وحدة في تاريخ "سعر االشتراك" 
 تعني سوق األوراق المالیة السعودية؛  "تداول"

للسیاسات زم الصندوق االستثمار فیھا وفًقا  تتعني األوراق المالیة التي يع"األوراق المالیة المستھدفة"  
 ؛ھذه الشروط واألحكام(ب) من  3البند المشار إلیھا في 
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واألحكام" الخاص  "الشروط  واألحكام  الشروط  بتعني  السعودية  لأل   ألفاـصندوق  ة  بتاريخ   الصادرةسھم 
 ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ ھـ1439/ 19/10الموافق  م 2018/ 03/07

الناتجة عن "  الصفقات"رسم   والعموالت  التكالیف  بیع ألسھم أي شركة من    ُيعني  أو  كل صفقة شراء 
 ؛ الشركات المستثمر بھا

تدل على الحصة التي يمتلكھا مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل  "الوحدة"  
 وحدة (بما في ذلك أجزاء الوحدة) حصة نسبیة في صافي أصول الصندوق؛

 سعر أي وحدة من وحدات الصندوق.يعني كل يوم عمل يتم فیه حساب "يوم التقییم" 
و "تابع" حسب المعنى المخصص لھما في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح ھیئة    "شركة تابعة"

 السوق المالیة و قواعدھا.  
تعني اسلوب التحلیل االستثماري المبني على البدء بتحلیل االقتصاد الكلي و من ثم    "النھج التنازلي"
وا الجزئي  يقود  االقتصاد  التي  الشركات  ثم أسھم  و من  االقتصادية  القطاعات  تحلیل  الى مستوى  لنزول 

 التحلیل الیھا.  
تعني اسلوب التحلیل االستثماري المبني على البدء بتحلیل سھم شركة معینة و   "النھج التصاعدي"

و من ثم االقتصاد    من ثم الصعود التدريجي الى تحلیل القطاع الذي تنتمي الیه الشركة و االقتصاد الجزئي
 الكلي.  
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 الملخص التنفیذي 
 

 لألسھم السعودية   ألفاصندوق  اسم الصندوق 
 المالیة   ألفاشركة  مدير الصندوق 

 البالد المالیة شركة  أمین الحفظ 
 شركة أبیكس المحدودة لخدمات الصناديق  اإلداري المدير 

 الريال السعودي.  عملة الصندوق 
يكمن الھدف االستثماري األساسي للصندوق في تحقیق زيادة في رأس المال   االستثماريةاألھداف 

الطويل لمالكي الوحدات من خالل االستثمار في أسھم    المتوسط إلى  على المدى
الشرعیة   للضوابط  وفقا  وذلك  السعودية  المالیة  السوق  في  المدرجة  الشركات 

 لالستثمار.
 المعیاريالمؤشر  

 للصندوق 
مؤشر إس آند بي لألسھم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعیة باإلسعار  

كمؤشر لقیاس أداء الصندوق (إال أن استثمارات   )SPSHDSAL Indexالمحلیة (
 . )الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من ھذا المؤشر

، ُيرجى مراجعة عوامل المخاطرة الموضحة  مرتفع المخاطر. لمزيٍد من المعلومات مستوى المخاطرة 
 من مذكرة المعلومات.  3في البند 

لما ھو   االستثمار مدى مالئمة  الصندوق، وفقاً  باالستثمار في  المرتبطة  المخاطرة  الرتفاع مستوى  نظراً 
القادرين   غیر  المستثمرين  الصندوق  يالئم  ال  فقد  المعلومات،  مذكرة  في  موضح 

استثما  على  مخاطر  عالیة،تحمل  في  ر  الراغبین  غیر  على  و.  ذلك  أو  يتعین 
المستثمرين المحتملین طلب االستشارة من مستشاريھم المعنیین باالستثمار  

 من مذكرة المعلومات.  3فیما يتعلق بعوامل المخاطرة الموضحة في البند 
لمبلغ  األدنى  الحد 

 االشتراك األولي 
 (عشرة االف لایر سعودي) 10,000

 
لمبلغ  األدنى  الحد 

 االشتراك اإلضافي 
 (عشرة االف لایر سعودي).  لایر لكل مستثمر 10,000

لمبلغ  األدنى  الحد 
 االسترداد 

 (عشرة االف لایر سعودي).  لایر لكل مستثمر 10,000

الستقبال  موعد  آخر 
و   االشتراك  طلبات 

 :  االسترداد

 يومي االثنین واألربعاء. (بتوقیت مدينة الرياض) من  ظھراً  12قبل الساعة 

يومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمیة في المملكة   يوم التقويم 
يوم عطلة رسمیة في   والتعامل  التقويم  يوم  وافق  السعودية. وفي حال  العربیة 

وتنفیذ طلبات االشتراك    المملكة العربیة السعودية فسیتم تقويم أصول الصندوق
 واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.   

يومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمیة في المملكة   يوم االشتراك 
يوم عطلة رسمیة في   والتعامل  التقويم  يوم  وافق  السعودية. وفي حال  العربیة 
المملكة العربیة السعودية فسیتم تقويم أصول الصندوق وتنفیذ طلبات االشتراك  

 ي.   واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التال
يومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل الرسمیة في المملكة   يوم االسترداد 

يوم عطلة رسمیة في   والتعامل  التقويم  يوم  وافق  السعودية. وفي حال  العربیة 
المملكة العربیة السعودية فسیتم تقويم أصول الصندوق وتنفیذ طلبات االشتراك  

 تقويم والتعامل التالي.   واالسترداد في يوم ال
 . التقويمأيام عمل بعد يوم خمسة في غضون  الدفعيوم 

، وال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة  % من مبلغ االشتراك  2ال تتجاوز   رسوم االشتراك 
 المضافة. 
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مرتین في األسبوع  أتعاب اإلدارة  سنوياً من صافي قیمة األصول، وتحتسب    %1.45 أتعاب اإلدارة
وال تشتمل على   (في كل يوم تقويم) ويتم دفعھا لمدير الصندوق بشكل ربع سنوي 

   .ضريبة القیمة المضافة
التي تنتج عن شراء   تكالیف التعامل  المعامالت  يتحمل الصندوق كافة رسوم ومصاريف وعموالت 

الفعلیة بالتكلفة  بیعھا  عن  أو  المالیة  القیمة   األوراق  ضريبة  على  تشتمل  وال 
   .المضافة

لایر سعودي    30باإلضافة إلى مبلغ    سنوياً من صافي قیمة أصول الصندوق،  %0.03 رسوم الحفظ 
. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع  عن كل عملیة يقوم بھا الصندوق

 .وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة  شھريبشكل  
المحاسب   أتعاب 

 القانوني
تشتمل    وال لایر سنويأ، تحتسب في كل يوم تقويم وتُدفع كل ستة أشھر 45,000

 على ضريبة القیمة المضافة.
يبلغ  إجمالي  من    %0.07 الرسوم اإلدارية  أدنى  بحد  الصندوق،  أصول  لایر سعودي    9,375قیمة 

باإلضافة    شھرياً وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل شھري
  لایر سعودي تدفع مرة واحدة عند التأسیس.   15,000إلى رسوم التأسیس البالغة  

 .على ضريبة القیمة المضافة ھذه الرسوم وال تشتمل 
إدارة  مجلس  مكافآت 

 الصندوق 
السفر   مصاريف  عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
والمصاريف المعقولة األخرى المتكبدة فیما يتعلق بالتزاماتھم تجاه الصندوق. وتُقدر  

يقد التي  الخدمات  عن  المستقلین  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  مونھا مكافآت 
يزيد عن    ) لایر عن كل اجتماع 2,000بمبلغ الفي (  للصندوق لایر    10,000بما ال 

سنويا لكل عضو مستقل. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل  
 سنوي. 

 
لمستشار اأتعاب  

 الشرعي
ال ي يعادل    الشرعي  مستشارتقاضى  سنوي  سنويا  لایر    14,000مبلغ  سعودي 

   . أسبوعیا وتدفع كل ستة أشھرتحتسب مرتین 
 

بقیمة   الرسوم الرقابیة  رقابیة سنوية  الصندوق رسوم  وتحتسب ھذه   7,500يدفع  لایر سعودي. 
 الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي. 

 
يدفع الصندوق رسوم النشر على موقع السوق المالیة السعودية (تداول) بقیمة   رسوم النشر 

  كل يوم تقويم. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم في  لایر سعودي   5,000
 .وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة

 
يدفع الصندوق جمیع المصروفات والتكالیف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق   المصاريف األخرى 

أي طرف ثالث فیما يتعلق بخدمات اإلدارة  مقدمة من قبل  بدفع مقابل أي خدمات  
وا الفعلیةوالتنظیم  بالتكلفة  الصندوق   إلى  المقدمة  جمیع    لتشغیل  تشتمل  وال 

المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم احتسابھا في 
 . كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء

ويتحمل الصندوق كذلك المسؤولیة عن جمیع المصاريف أو الرسوم أو التكالیف أو 
 التي يتكبدھا مدير الصندوق فیما يتعلق بإدارة الصندوق.  االلتزامات األخرى 

)% من صافي قیمة 0.3تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته (  لن
. ويشار إلى  و تحسب و تخصم في كل يوم تقییم  أصول الصندوق بشكل سنوي

الفعلیة فقط. على أن  أن النفقات المذكورة أعاله ھي تقديرية، ويتم خصم النفقات  
 تُذكر النفقات الفعلیة في التقرير السنوي للصندوق. 

 . )ھـ24/10/1439 (الموافق م 08/07/2018  تاريخ الطرح األولي 
تاريخ   في  الوحدة  سعر 

 إصدار الشروط واألحكام
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 الشروط واألحكام 

 
 معلومات عامة  .1

 الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة : اسم مدير الصندوق ورقم  .أ
  ملیون لایر سعودي  50برأس مال  مسجلة    مقفلةوھي شركة مساھمة    ، المالیة    ألفا شركة  

رقم   التجاري  السجل  ھیئة  ،  ھـ05/06/1439وتاريخ    1010936196بموجب  قبل  من  ومرخصة 
 ھـ.23/04/1439 ريخو تا  18187-33رقم بموجب ترخیص المالیة السوق 

 : مدير الصندوق المكتب الرئیسي ل عنوان  .ب
 المالیة  ألفاشركة 
  ، شارع التخصصي4تفاصیل، الوحدة بواحة 

 11524، الرياض 54854ص.ب. 
 المملكة العربیة السعودية

 +  966 11 236 7301+  فاكس: 966  11 4343090ھاتف: 
 وعنوان أي موقع مرتبط بمدير الصندوق: عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  .ج

 www.alphacapital.com.sa  عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ھو
  www.tadawul.com.saعنوان الموقع اإللكتروني لتداول 

 الصادر عن ھیئة السوق المالیة:  اسم أمین الحفظ ورقم ترخیصه .د
تم ترخیص أمین الحفظ من قبل ھیئة السوق    .الصندوقأمین حفظ  كالبالد المالیة  ُعینت شركة  

 . 08100-37المالیة بموجب ترخیص رقم 
 عنوان الموقع اإللكتروني ألمین الحفظ  .ه

  capital.com-http://www.albiladعنوان الموقع اإللكتروني ألمین الحفظ ھو 
 مطبق النظام ال .2

وشركة    ألفاصندوق   السعودية   خاضعان    ألفالألسھم  المالیة  المالیة  السوق  التنفیذية،  ولوائحه  لنظام 
 العربیة السعودية  في المملكةوالمطبقة  السارية  ذات العالقةواألنظمة واللوائح األخرى  

 أھداف صندوق االستثمار .3
 ونوع الصندوق  األھداف االستثمارية للصندوق .أ

تحقیق  للصندوق في    األساسيباعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الھدف االستثماري  
الطويل لمالكي الوحدات من خالل االستثمار المتوسط إلى  في رأس المال على المدى  نمو  

السعودية المالیة  السوق  في  المدرجة  الشركات  أسھم  للضوابط  (تداول)  في  وفقا  وذلك 
باإلضافة ومن ھذه الشروط واألحكام.    1المنصوص علیھا في الملحق    الشرعیة لالستثمار

ويكون ھدف الصندوق معامالت المرابحة قصیرة األجل.    يإلى ذلك، للصندوق االستثمار ف
ُيعاد   وإنما  أرباح،  ع على مالكي الوحدات أيوزَ ال تُ و.  المعیاري  التفوق في األداء على المؤشر

 أو إيرادات. توزيعات أرباحاستثمار كافة األرباح الصافیة للصندوق وما يتلقاه من 
مؤشر إس آند بي لألسھم السعودية المتوافقة    ألداء الصندوق ھو   المعیاريالمؤشر: المؤشر  

الصندوق   كمؤشر لقیاس أداء )SPSHDSAL Index(  مع الضوابط الشرعیة باإلسعار المحلیة
(إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من ھذا  

و يمكن للمستثمرين االطالع على معلومات المؤشر على الموقع االلكتروني لمدير .)المؤشر
كما يمكن االطالع على أداء مدير الصندوق من خالل    https://us.spindices.comالمؤشر  

   www.tadawul.com.saموقع تداول 
 ونوع األصول التي سیستثمر بھا الصندوق  للصندوق االستثماريةممارسات السیاسات وال .ب

 يستھدف الصندوق االستثمار في األوراق المالیة التالیة ("األوراق المالیة المستھدفة") .1

http://www.alphacapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.albilad-capitalt.com/
https://us.spindices.com/
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أسھم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي (بما فیھا األسواق الرئیسیة،   .أ
تنشئھا   أو  تطلقھا  أخرى قد  المختصة في  وأي أسواق موازية، وأي سوق  الجھات 

و/أو  أسھم  أو  تداولھا)  أو  العامة  الملكیة  أوراق  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل 
 ؛ شھادات اإليداع للشركات السعودية 

األسھم المطروحة للجمھور في إطار الطرح األولي أو الطرح الثانوي من قبل الشركات   .ب
فیھا األسواق الرئیسیة،    (بما  السوق المالي السعوديالمقرر إدراجھا في    سعودية ال

تطلقھا   أخرى قد  تنشئھا  وأي أسواق موازية، وأي سوق  المختصة في  أو  الجھات 
و/أو  طرح  أي  أو  تداولھا)  أو  العامة  الملكیة  أوراق  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل 

 ؛ سعودية شھادات اإليداع للشركات ال
المدرجة أو المقرر إدراجھا   سعوديةالمصدرة لزيادة رأسمال الشركات ال   األولوية  حقوق .ج

(بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية،    السوق المالي السعوديفي أي  
الجھات المختصة في المستقبل والتي يتم أو تنشئھا  وأي أسواق أخرى قد تطلقھا  

 ؛فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)
(أ) و(ب)  اتیة المذكورة في الفقرأي أداة أو أدوات مالیة أخرى تتعلق باألوراق المال .د

التي ستدرج في  أعاله  و(ج) و(د)   أو  المالي السعودي المدرجة  (بما فیھا   السوق 
تطلقھا   قد  أخرى  سوق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئیسیة،  تنشئھا  األسواق  أو 

 الجھات المختصة في المستقبل والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛ 
االستثمار   .ه فیھا   صناديق  (بما  السعودي  مالي  سوق  في  المدرجة  األسھم  في 

تنشئھا  أو  تطلقھا  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئیسیة،  األسواق 
تداولھا)  أو  األوراق  تلك  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجھات 

للجمھور ومطروحة  اإلسالمیة  الشريعة  مع  الجھات   والمتوافقة  من  ومرخصة  العام 
االستثمارات في مجموعھا   تتجاوز ھذه  أال  قیمة 50المختصة، على  % من صافي 

أصول الصندوق في وقت االستثمار. وعالوة ذلك ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 
يجوز  25 وال  آخر،  استثمار  وحدات صندوق  الصندوق في  أصول  قیمة  % من صافي 

 من صافي قیمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛%  20امتالك نسبة تزيد على  
صناديق االستثمار العقاري المتداولة (ريتس) المدرجة أو التي ستدرج في أي سوق   .و

مالي سعودي  (بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى  
فیھا   يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  تلك قد  إدراج 

 األوراق أو تداولھا)؛
في   .2 الواردة  المالیة  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقلیل  الصندوق  لمدير  يجوز 

من  %  صفر  إلى ) من ھذه المادة  1من البند (  و(و)  (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ھـ)الفقرات  
 في الحاالت التالیة: صافي قیمة أصول الصندوق 

الصندوق ھبوطاً حاداً في األسواق المالیة بسبب األوضاع االقتصادية أو إذا توقع مدير   .أ
 السیاسیة الدولیة أو اإلقلیمیة؛ 

 في حال غیاب الفرص االستثمارية التي تالئم أھداف الصندوق؛ .ب
ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسباً لحماية مصالح المستثمرين، بما في ذلك  .ج

الكبیرة، أو إذا توقع    المحلیةرائدة، أو إفالس أحد المصارف    محلیة إفالس أي شركة  
مما قد يؤثر    المحليمدير الصندوق ھبوطاً حاداً أو تدھوراً شديداً في وضع االقتصاد  

 .وق تأثیراً مباشراً أو غیر مباشرعلى استثمارات الصند
المالیة .3 األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقلیل  الصندوق  مدير  قرر  في    إذا  الواردة 

%، يجوز 0) من ھذه المادة إلى 2الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ھـ) و (و) من البند (
، في الحاالت له تخصیص كافة أصول الصندوق نقًدا أو إلى معامالت مرابحة قصیرة األجل

 بعد موافقة الھیئة الشرعیة.  الضرورية فقط و
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ت مرابحة نقدية قصیرة األجل وذلك في  قد يوزع مدير الصندوق جمیع أصوله في عملیا .4
 الحاالت التالیة على سبیل المثال ال الحصر:

إذا توقع مدير الصندوق ھبوطا حادا في األسواق المالیة أو اإلقتصاد المحلي بسبب  .أ
 ،  األوضاع االقتصادية المحلیة أو السیاسیة الدولیة أو اإلقلیمیة

 . أداء أسواق األسھم السعودية اإلنخفاض المتوقع استمراره لفترات طويلة في .ب
 

 
 يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق:  .5

األدنى    الحد البیان نوع االستثمار 
ألصول  
 الصندوق 

الحد األقصى  
ألصول  
 الصندوق 

األصول المبیّنة في 
الفقرات (أ) و (ب) و  
(ج) و (د) من البند  

ھذه  1( من   (
 المادة. 

إيداع   شھادات  أو  الطرح أسھم  ذلك  في  (بما  السعودية  الشركات 
األولي، والطرح الثانوي، وإصدارات حقوق األولوية). أي أداة أو أدوات 
مالیة أخرى تتعلق باألوراق المالیة المذكورة في الفقرات(أ) و(ب) و(ج)  
المالي  السوق  في  ستدرج  التي  أو  المدرجة  المادة،  ھذه  من 

الرئیسیة، األسواق  فیھا  (بما  وأي   السعودي  موازية،  أسواق  وأي 
المستقبل  المختصة في  الجھات  أو تنشئھا  سوق أخرى قد تطلقھا 
والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛ . ال يوجد حد أدنى أو 
سوق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئیسیة  لألسواق  للتعرض  أقصى 

وال المستقبل  المختصة في  الجھات  أو تنشئھا  تي أخرى قد تطلقھا 
 يتم فیھا إدراج تلك األوراق المالیة أو تداولھا. 

30 % 100 % 

المرابحة   معامالت 
 قصیرة األجل 

المصارف   مع  المرابحة  معامالت  طريق  عن  مباشرة  االستثمار  يتم 
السعودية المرخص لھا مؤسسة النقد العربي السعودي، أو االستثمار  

تكون   أن  بشرط  المرابحة،  صناديق  في  المباشر  مع  غیر  متوافقة 
المختصة،  الجھات  من  ومرخصة  الشرعیة،  االستثمار  توجیھات 
ومطروحة للجمھور ومدارة من جانب مدير الصندوق أو أي مدير آخر.  
وُيشترط لالستثمار في معامالت المرابحة أن يشرع مدير الصندوق في 
تقويم األداء السابق للطرف اآلخر أو لصندوق المرابحة، وسابقة أعماله  

الستثمارات وموق الجغرافي  التعرض  ويقتصر  واستقراره.  المالي  فه 
النقد  مؤسسة  قبل  من  المرخصة  المقابلة  األطراف  على  المرابحة 
العربي السعودي و بالريال السعودي فقط. ولن يتم استثمار أكثر من 

]% من صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار، في طرف آخر و/أو 25[
ويجب واحد.  مرابحة  في   صندوق  المباشرة  االستثمارات  كافة  في 

معامالت المرابحة أن تكون مقصورة على األطراف المقابلة التي تحمل 
أو ما يعادله)    BBB-تقییم ائتماني لمرتبة االستثمار (وھو ال يقل عن  

 يكون صادراً عن إحدى جھات التقییم العالمیة الكبرى على األقل.

 % 25 (صفر)% 

األسھم   صناديق 
السعودية  
 المشابھة 

يتم  لن  المختصة.  الجھات  المرخصة من  السعودية  األسھم  صناديق 
]% من صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار، 25استثمار أكثر من [

في صندوق أسھم سعودي واحد، وال يجوز للصندوق أن يمتلك أكثر 
 % من أي صندوق لمصلحته الخاصة.. 20من 

 % 50 (صفر)% 

االستثمار   صناديق 
المتداولة   العقاري 

 (ريتس) 

صناديق االستثمار العقاري المتداولة (ريتس) المدرجة أو التي ستدرج 
وأي  الرئیسیة،  األسواق  فیھا  (بما  سعودي   مالي  سوق  أي  في 
الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق 

 داولھا)؛ المختصة في المستقبل والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو ت

 % 50 % )صفر(

أسواق   صناديق 
في     النقد والنقد 

 البنوك.

يراه  ما  حسب  النقدي  التعرض  على  الحفاظ  الصندوق  مدير  يتولى 
مناسباً. وحدود التعرض المذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند 

 ) من ھذا المادة. 3) والبند (2(

 % 25 (صفر)% 

أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات االستثمار حسب ما يراه مناسباً وفق تقديره مع مراعاة الحدود المذكورة  
 المطلق. 

 
والنھج   .6 التنازلي  النھج  بین  الصندوق  مدير  لدى  االستثمارية  القرارات  اتخاذ  عملیة  وتجمع 

،  التصاعدي في اتخاذ القرار. ويتولى فريق إدارة محفظة االستثمار، باستخدام النھج التنازلي
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ئدة الحالیة والمتوقعة  ألفا، ومعدالت  المحليتحلیل المؤشرات االقتصادية الھامة على الصعید  
باإلضافة إلى العوامل الجیوسیاسیة. ويحلل الفريق   المحلیةمحلیاً، وحركة القطاعات/الصناعات  

إلخ.   التذبذب،  والمتوقعة، ومستوى  التاريخیة  بالسوق، مثل السیولة  المتعلقة  العوامل  كذلك 
ويتبع النھج التصاعدي، الذي يتضمن بحثاً جوھرياً (يشتمل على بناء النماذج المالیة والتوقعات 

يقوم فريق إدارة محفظة  كما  ستثمارية وتكوين المحفظة.  المالیة التفصیلیة) الختیار الفرص اال
ال بإجراء  الصندوق  لمدير  التابع  االستثمارية  االستثمارات  للفرص  الدوري  توافق  تقییم  لضمان 

 مخصصات المحفظة مع أھداف العوائد طويلة األمد للصندوق.
يد االستثمارات  يستخدم فريق العمل لدى مدير الصندوق استراتیجیة االستثمار النشط لتحد .7

التي من المتوقع لھا تحقیق عوائد على المدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث المالئمة 
للشركات واألبحاث األساسیة لألطراف المرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة  

 بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالیة أكبر. 
إلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية سیتبنى مدير الصندوق منھج ا .8

الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل البحثیة إلجراء عملیات المسح األولي من قبل فريق  
المحللین المالیین لدي مدير الصندوق والوصول إلى قائمة االستثمارات (ومن ثم إخضاعھا إلى  

ينطبق)، ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات    تحلیالت معايیر القیمة حیث ما
 ومراجعتھا بشكل مستمر لضمان االلتزام بالحدود االستثمارية واستراتیجیة الصندوق الرئیسة.

إلدارة الصندوق،   القرارات االستثمارية الالزمة  باتخاذ -لتقديره   وفقا  - الصندوق مدير وسیقوم .9
 والسیاسیة واالقتصادية والتقییمات االستثمارية والتقارير الدراساتب وله في ذلك االسترشاد

كبیوت   خارجیة  أخرى جھة  أي  أو األبحاث فريق  قبل من لديه المتاحة والمعلومات المختلفة 
 والسیولة المختلفة،  والدولیة  المحلیة االقتصادية األوضاع ودراسة  الدراسات، ومراكز االستثمار

 .المتاحة النقدية
 يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالیة خالف ما ورد أعاله. ال  .10
الشرعیة   .11 االستثمار  توجیھات  تتوافق مع  ال  مالیة  أوراق  أي  االستثمار في  للصندوق  يجوز  ال 

 ) من ھذه الشروط واألحكام.1المنصوص علیھا في الملحق (
من الئحة    لحادية و األربعونالمادة ايلتزم الصندوق باتباع قیود االستثمار المنصوص علیھا في   .12

 صناديق االستثمار. 
االستثمار الشرعیة لالستثمار في    ضوابطيجوز للصندوق الحصول على التمويل المتوافق مع   .13

تزيد ھذه   المالیة المستھدفة، بشرط أال  ة أصول  م% من صافي قی10عن  التمويالت  األوراق 
من مدير  الحصول على تمويل  . إال أنه يجوز للصندوق  سنةالصندوق ولمدة استحقاق ال تزيد عن  

الصندوق أو أي من تابعیه أو الھیئات المصرفیة األخرى لتغطیة طلبات االسترداد، على أن يخضع  
الـ  التمويل  ھذا   (10لحد  المادة  في  علیه  المنصوص  النحو  على  صناديق %64،  الئحة  من   (

 االستثمار.
ال .14 للصندوق االستثمار في  يجوز  األدال  المالیة خالف  بإصدارات مشتقات  المتعلقة  المالیة  وات 

 االستثمار الشرعیة.  ضوابطحقوق األولیة المتوافقة مع 
  في سوق االسھم السعودية  إلستثمارل  بالنسبةالصندوق    أداء  يقیس   المعیاريإن المؤشر    .15

 بشكل رئیسي.  
للمؤشر   .16 السابق  األداء  أو  للصندوق  السابق  األداء  يعتبر  أو  المعیاري  ال  الصندوق  ألداء  معیاراً 

 السوق أو األسواق ذات العالقة في المستقبل. 
بالمؤشر   .17 أداءه مقارنة  أو  المطلق للصندوق  بأن األداء  الوحدات  لیس ھناك أي ضمان لمالكي 

 سوف يكون مطابقاً أو مسايراً لألداء السابق.  
 

 االستثمار  صندوقمدة  .4
 .الصندوق غیر محدد المدة 
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 حدود االستثمار /قیود .5
صناديق   الئحة  في  والموضحة  الصندوق  على  تنطبق  التي  بالقیود/الحدود  الصندوق  مدير  يلتزم 

 االستثمار الشرعیة ومذكرة المعلومات. ضوابط االستثمار، وھذه الشروط واألحكام، بما فیھا 
 العملة   .6

إذا تم دفع مقابل بعض الوحدات بعملة غیر عملة الصندوق،  وعملة الصندوق ھي الريال السعودي.  
السوق.   في  السائد  الصرف  بسعر  الصندوق  إلى عملة  الدفع  بتحويل عملة  الصندوق  مدير  يقوم 

 يلتزم المستثمرون بدفع رسوم صرف العملة، إن وجدت.و
 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
 أصول الصندوق  المقتطعة منالمدفوعات  .أ
 ب اإلدارة أتعا .1

الصندوق مدير  إلى  الصندوق  ("  يدفع  سنوية  إدارية  أتعاباً  الصندوق  ألصول  إدارته  أتعاب  مقابل 
تُحسب أتعاب اإلدارة وتستحق في  % من صافي قیمة أصول الصندوق. و1.45") بما يعادل  اإلدارة

الصندوق بخصم أتعاب اإلدارة دير  كل يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قیمة األصول. ويلتزم م
، على أن يتم احتسابھا في ، وال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة  كل ثالثة أشھر

     .كل يوم تقويم ودفعھا بشكل ربع سنوي
 رسوم الحفظ   .2

من صافي قیمة أصول الصندوق سنوياً  %  0.03  يدفع الصندوق إلى أمین الحفظ رسوماً سنوية قدرھا
حتسب . وتلایر سعودي عن كل عملیة يقوم بھا الصندوق  30باإلضافة إلى مبلغ  ("رسوم الحفظ")،  

، وال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة    شھري  ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل
  .المضافة

 أتعاب المحاسب القانوني .3
("أتعاب المحاسب   سنويأ  لایر  45,000نوني أتعاباً سنوية بقیمة  يدفع الصندوق إلى المحاسب القا

، وال تشتمل  "بشكل نصف سنوي"   وتُدفع كل ستة أشھر  تحتسب في كل يوم تقويم  القانوني")
   .ھذه األتعاب على ضريبة القیمة المضافة

 دارية اإلرسوم ال .4
ل الصندوق  ايدفع  رسلمدير  سنويوإلداري  الصندوق  إجمالي  من    %0.07قدرھا    ةماً  أصول  قیمة 
وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم    لایر سعودي شھرياً   9,375يبلغ    ، بحد أدنى("رسوم إدارية")

لایر سعودي تدفع مرة   15,000باإلضافة الى رسوم التأسیس البالغة    ،تقويم وتدفع بشكل شھري
 .وال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة واحدة عند التأسیس.

 مجلس إدارة الصندوق  تمكافآ .5
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة األخرى  

الصندوق.   تجاه  بالتزاماتھم  يتعلق  فیما  الصندوق والمتكبدة  إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تُقدر 
لایر سعودي عن االجتماع الواحد    2,000بمبلغ    المستقلین عن الخدمات التي يقدمونھا للصندوق

. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم  لایر سنويا لكل عضو مستقل  10,000بما ال يزيد عن  و
 وتدفع بشكل سنوي. 

 المستشار الشرعيأتعاب  .6
يعادل   سنوي  مبلغ  الشرعي  المستشار  مرتین   14,000يتقاضى  تحتسب  سنويا  سعودي  لایر 

 أسبوعیا وتدفع كل ستة أشھر. 
 الرسوم الرقابیة  .7

وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم   لایر سعودي. 7,500يدفع الصندوق رسوم رقابیة سنوية بقیمة 
 .عند المطالبة تقويم وتدفع 

 رسم النشر .8
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لایر سعودي   5,000بقیمة  يدفع الصندوق رسوم النشر على موقع السوق المالیة السعودية (تداول)  
، وال تشتمل ھذه  وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم  في كل يوم تقويم ("رسم النشر").

 عند المطالبة.الرسوم على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم احتسابھا في كل يوم تقويم ودفعھا  
 المصاريف األخرى   .9

الصندوق بدفع مقابل أي  ويلتزم  الناتجة عن أنشطته.  والتكالیف  المصروفات  الصندوق جمیع  يدفع 
ارة والتنظیم والتشغیل المقدمة إلى الصندوق  خدمات تتعلق بأي طرف ثالث فیما يتعلق بخدمات اإلد

وال تشتمل جمیع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم    بالتكلفة الفعلیة.
 احتسابھا في كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء.

لتزامات األخرى يتحمل الصندوق كذلك المسؤولیة عن جمیع المصاريف أو الرسوم أو التكالیف أو االو
 التي يتكبدھا مدير الصندوق فیما يتعلق بإدارة الصندوق.

نسبته    لن ما  أعاله  المذكورة  األخرى  المصاريف  الصندوق  )0.3(تتجاوز  أصول  قیمة  % من صافي 
النفقات المذكورة أعاله ھي . ويشار إلى أن  و تحسب و تخصم في كل يوم تقییم  بشكل سنوي

خصم   ويتم  السنوي  تقديرية،  التقرير  في  الفعلیة  النفقات  تُذكر  أن  على  فقط.  الفعلیة  النفقات 
 للصندوق.

بتعويض   الصندوق  والموظفین  وعدم مطالبة  يلتزم  والمديرين  إدارته  وأعضاء مجلس  الصندوق  مدير 
  وااللتزاماتوالوكالء والمستشارين والشركات التابعة والعمال التابعین للصندوق من جمیع المطالبات  

التكالیف والمصاريف، بما في ذلك األحكام القضائیة والنفقات القانونیة والمبالغ المدفوعة للترافع  و
بھا باسم الصندوق، شريطة قیام مدير   يقومون لألعمال التي    نتیجة التي قد يتکبدونھا    والتسوية 

 جه ويُ ا لم  وأدائه لعمله بما يحقق مصلحة الصندوق الفضلى، وطالمنیة،  الصندوق بواجباته بحسن  
 حتیال.االھمال جسیم أو باإل اتھام إلیه أي 

 تكالیف التعامل:   .10
وبیع   شراء  نتیجة  يتكبدھا  التي  الوساطة  وعموالت  المعامالت  تكالیف  جمیع  الصندوق  يتحمل 

  السنوية ونصف السنوية. المدققة  عن إجمالي ھذه التكالیف في التقارير    اإلفصاحاالستثمارات. ويجب  
المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم احتسابھا في  وال تشتمل جمیع  

 كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء.
 

 تفاصیل الرسوم المفروضة فیما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد  .ب
 رسوم االشتراك .1

اشتراك مبدئیة  % بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملیة  2تحتسب رسوم اشتراك مقدارھا  
، وال تشتمل ھذه الرسوم  ")رسوم االشتراكأو الحقة يقوم بھا المستثمر في وحدات الصندوق ("

دفع  ة استالم مبلغ االشتراك، وتُ ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظ  على ضريبة القیمة المضافة.
شتراك كما يراه ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن أي رسوم ا  إلى مدير الصندوق.

 مناسباً.
 رسوم االسترداد .2

 ال توجد رسوم مقابل عملیات االسترداد. 
 بیان أي عمولة خاصة يبرمھا مدير الصندوق:   .ج

 ال يوجد أية عمولة خاصة   حیثال ينطبق 
 

 التسعیر التقويم و .8
 سیةسالطريقة التقويم وأساس األصول األوصف  .أ

المستھدفة   المالیة  األوراق  في  االستثمارات  تقییم  يتم  الصندوق،  أصول  قیمة  تحديد  ألغراض 
ذات  السوق  بأسعار اإلغالق الرسمیة في يوم التقويم في  السوق المالیة  المدرجة/المتداولة في  

 الصلة. وفي حال عدم تداول ھذه األوراق المالیة في يوم التقويم، ُيستخدم آخر سعر إغالق رسمي
في   المالیة  األرباح/  السوق  لألوراق  وتُستحق  الصلة.  األرباحذات  يوم   توزيعات  الدفع حتى  واجبة 

تبدأ من   بتكلفة  بناء سجل األوامر  المالیة المشتراة من خالل عملیة  التقويم. ويتم تقويم األوراق 
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األورا ھذه  تداول  بدء  تاريخ  حتى  المالیة  األوراق  في  الصندوق  مدير  اشتراك  في  تاريخ  المالیة  ق 
 ات. ويتم تقويم األوراق المالیة المستھدفة التي تم تخصیصھا عن طريق أحد إجراءسوق المالیةال

األوراق   تداول  بدء  تاريخ  السابقة حتى  الحقوق  تاريخ  كما من  الفعلیة  قیمتھا  بناء على  الشركات 
دة في صندوق آخر، يجب  . وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة المالیة تمثل وحالسوقالمالیة في 

تقويم ھذه األوراق المالیة على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق حتى تاريخ سريان  
ال في  تتداول  ال  التي  المال  أدوات سوق  في  المباشرة  االستثمارات  تقويم  ويجب  سوق التقويم. 

ويم. ويضاف النقد إلى أصول  على أساس التكلفة مضافاً إلیھا األرباح المستحقة حتى يوم التق   المالیة
 الصندوق لیصل إلى القیمة اإلجمالیة ألصول الصندوق.

 

 التقويم  عدد مرات  .ب
وفي حال وافق يوم التقويم  واألربعاء من كل أسبوع    في يومي االثنینسب سعر وحدة الصندوق  تُيح

التقويم   الصندوق في يوم  العربیة السعودية فسیتم تقويم أصول  المملكة  يوم عطلة رسمیة في 
  التالي. 

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ج
باالجراءات التي تتخذ في حال الخطأ في  ) من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة    68يلتزم مدير الصندوق بالمادة (  

 :    ما يلي  تتضمن والتي التقويم أو التسعیر للوحدة ، 
في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على   .أ

 مدير الصندوق توثیق ذلك .  
يجب على مدير الصندوق تعويض جمیع مالكي الوحدات المتضررين ( بما في ذلك مالكي الوحدات السابقین   .ب

 ) عن جمیع أخطاء التقويم أو التسعیر دون تأخیر .  
% أو    0.5  ما نسبته على مدير الصندوق إبالغ الھیئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعیر يشكل  يجب   .ج

أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير  
 ناديق االستثمار .  ) من الئحة ص 71الصندوق العام التي يعدھا مدير الصندوق وفقاً للمادة (  

 وصف طريقة حساب سعر الوحدة   .د
عدد  الصندوق على  أصول  قیمة  الصندوق عن طريق قسمة صافي  في  الوحدة  تحديد سعر  يتم 
الوحدات المصدرة ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب 

االشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته شراءھا أو استردادھا في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم 
، وال تشتمل ھذه الرسوم %) كحد أعلى من قیمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك فقط2(

 .على ضريبة القیمة المضافة
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارھا .ه
التقويم على   يوم  يلي  يوم عمل  الوحدة في كل  الصندوق وسعر  أصول  قیمة  سیتم نشر صافي 

الموقع اإللكتروني للسوق    و  www.alphacapital.com.saااللكتروني الخاص بمدير الصندوق  الموقع  
  www.tadawul.com.saالمالیة السعودية (تداول) 

 
 التعامالت  .9

 بطلبات االشتراك واالسترداد  فیما يتعلقالصندوق  مدير مسؤولیات .أ
يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك واالسترداد دون أي تأخیر، بما يتوافق  .1

 ) من ھذه الشروط واألحكام.9مع الفقرة (
استرداد.   .2 طلب  أي  تأجیل  المطلق،  تقديره  على  بناء  الصندوق،  لمدير   ولمديريجوز 

المثال ال الحصر) وقف   سبیلفي حال (على    التقديريةالسلطة    ھذهالصندوق استخدام  
التي   المالیةذات الصلة بشكل عام أو التعامل في األوراق    سوق المالیةالتعامل في ال

الصندوق ألسباب معقولة    مديرذات الصلة، ويرى    نسبة كبیرة من حجم السوقتشكل  
 صعوبة تحديد صافي قیمة األصول لكل وحدة بسبب ھذا التعلیق. 

http://www.alphacapital.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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في  المستثمرين    الخاص بأحدستثمار  قیمة االخفض  عملیة استرداد أن تإذا كان من شأن أي  
المستثمر. استثمار  مبلغ  الصندوق إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل  

 في حساب مالك الوحدات.  عن طريق اإليداعبعملة الصندوق  عوائد االستردادوتدفع جمیع 
 عوائد االسترداد فترة بین طلب االسترداد ودفع أقصى  .ب

العمل   يوم  في  العمل  انتھاء  قبل  االسترداد  عائدات  للمستثمرين  لیوم    الخامس تُتاح  التالي 
 التقويم. 

 قیود التعامل في وحدات الصندوق:  .ج
 ال ينطبق 

 التعامل في الوحدات  تعلیقتأجیل أو  .د
على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الھیئة 

وال يحق لمدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي  بذلك 
 من الحاالت اآلتیة: 

الحد  .1 الصندوق إلى أقل من  إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المستثمر في 
لالشتراك، فسیتم استرداد كامل المبلغ الُمسَتثمر. وسیتم دفع المبالغ المستردة    لمبلغ  األدنى

 بعملة الصندوق بقیدھا لحساب لمستثمر. 
% من صافي 10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قیمة طلبات االسترداد بما فیھا التحويل نسبة   .2

وفقاً لتقديره المطلق أن  قیمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق  
يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحیث ال يتجاوز إجمالي قیمة الطلبات  

%. وسیتم تنفیذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجیلھا في يوم التقويم الالحق  10نسبة  
م األصول لمدة يومي عمل % ،على أن ال يتجاوز تأخیر تقوي10مباشرة مع خضوعھا دائماً لنسبة  

 .من الموعد النھائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد
 طلبات االسترداد المؤجلة إجراءات  .ه

  نقل ملكیةيجوز لمدير الصندوق، بناء على تقديره المطلق، تأجیل أي طلب استرداد و/أو طلب  
في حال تعلیق التعامل في السوق األولیة التي يتم فیھا تداول األوراق المالیة أو األصول األخرى 

الصندوق،    يعتقد مديرالمملوكة للصندوق، إما بشكل عام أو فیما يتعلق بأصول الصندوق التي  
 أصول الصندوق.  قیمةلصافي  جوھرية أنھاألسباب معقولة، 

٪ من صافي  10  ما نسبتهطلبات نقل الملكیة،    بما في ذلكداد،  إذا تجاوزت قیمة طلبات االستر
قیمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز لمدير الصندوق، بناء على تقديره المطلق،  
تأجیل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكیة على أساس تناسبي بحیث ال تتجاوز القیمة اإلجمالیة  

  ٪.10للطلبات 
معالجة طلبات االسترداد ونقل الملكیة المؤجلة في يوم التقويم التالي، وتخضع دائما لحد   وتتم

علما بانه سوف    ويتم تقويم األصول خالل يومي عمل من تاريخ تسلیم طلب االسترداد.  ٪.10
يتم تحديد أولوية معالجة طلبات االسترداد حسب موعد استالمھا من قبل مدير الصندوق، حیث 

ات التي ترد أوال لھا أولوية المعالجة على الطلبات التي ترد الحقا. و يتم تحويل الطلبات ان الطلب
الى   المعني  التقويم  يوم  تعالج في  لم  الالحق، حتى  التي  التقییم  طلبات يوم  كافة  استیفاء 

 االسترداد. 
 نقل ملكیة الوحدات  .و

لكیة وحداته في الصندوق كلیاً  ومع مراعاة الحد األدنى لمبلغ االشتراك، يحق للمستثمر نقل م
أو جزئیاً لطرف آخر ("المنقول إلیه") عن طريق تقديم طلب خطي لمدير الصندوق يتضمن موافقته  
على نقل الوحدات مبیناً عدد الوحدات المراد نقلھا باإلضافة إلى المعلومات الالزمة الخاصة به  

منقول إلیه بالتوقیع على ھذه الشروط  قیام اله. كما يشترط إلكمال نقل الوحدات  وبالمنقول إلی
واألحكام وتعبئة نموذج طلب االشتراك وتقديم المعلومات والمستندات الالزمة الستیفاء متطلبات  

 "اعرف عمیلك" ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب.
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"اعرف   بما في ذلك متطلبات  واألحكام،  الشروط  بھذه  االلتزام  الجدد  المستثمرين  يجب على 
لك" ومكافحة غسل األموال لدى مدير الصندوق؛ ولن تصبح معامالت نقل ملكیة الوحدات عمی

 سارية إال بعد قیدھا في سجل مالكي الوحدات. 
مكافحة غسل األموال و "اعرف عمیلك" أو أي تعلیمات   تقاريريجوز لمدير الصندوق، بناء على  

تصدر عن أي جھة رقابیة حكومیة، رفض طلبات نقل الملكیة. ولمدير الصندوق الحق في تبادل  
الداخلي   التدقیق  متطلبات  تلبیة  بغرض  الحفظ  أمین  مع  بالمستثمرين  المتعلقة  المعلومات 

يرى أنه    ملكیةالصندوق رفض أي طلب نقل  ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرھاب. ولمدير  
 قد يخالف نظام السوق المالیة.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  .ز
 يحق لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق.

 آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل  .ح
ي ت مدينة الرياض) من يوم(بتوقیظھراً    12آخر موعد الستالم الطلبات ھو قبل الساعة  يكون  

واألربعاء الطلبات  و.  االثنین  تقديم  تاريخ  على  االسترداد  وتاريخ  االشتراك  تاريخ  تحديد  يعتمد 
 المستوفاة. 

 إجراءات تقديم التعلیمات لالشتراك في الوحدات أو استردادھا . ط
 عملیة االشتراك

استیفاء  بذلك من خالل    يقوم إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فیجب أن  
 وتقديم المستندات التالیة إلى مدير الصندوق:

مستوفاة   - العمیل،  عمیالً /ومعتمدةاتفاقیة  المستثمر  يكن  لم  (ما  مدير    قائماً   موقعة  لدى 
 الصندوق)؛

لدى مدير    قائماً عمیالً  موقعة (ما لم يكن المستثمر  /ومعتمدةالشروط واألحكام، مستوفاة   -
 الصندوق)؛

 موقع./ومعتمداالشتراك، مستوفى  نموذج طلب -
يلتزم المستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم المستندات المذكورة أعاله 
إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو بالید، أو إرسالھا عبر الوسائط اإللكترونیة  

  sales@alphacapital.com.saأو البريد اإللكتروني:  المعتمدة
الذكر،   سالفة  المطلوبة  المستندات  الصندوق  مدير  تلقى  إذا  مستوفیاً  االشتراك  طلب  ُيعتبر 

يتسل أن  للصندوق. على  المحددة  الحسابات  أرقام  إلى مبالغ االشتراك في  م مالك باإلضافة 
الوحدات، بعد االشتراك، تأكیداً على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن ھذا التأكید 

 تفاصیل االشتراك.
حال استالم الطلب  ويعتمد كل تاريخ اشتراك على تاريخ استالم طلب االشتراك المكتمل. ففي  

  في نفس يوم العمل المقدمكون تاريخ االشتراك  في يوم أو قبل آخر موعد الستالم الطلبات، ي
خر موعد، فیكون تاريخ االشتراك في يوم العمل  في حال استالم الطلب بعد آخالله. أما    الطلب
 التالي.

مكافحة غسل األموال و "اعرف عمیلك" أو أي تعلیمات    تقاريريجوز لمدير الصندوق، بناء على  و
لبات االشتراك. ولمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك تصدر عن أي جھة رقابیة حكومیة، رفض ط

دون   االشتراك  مبلغ  ُيرد  الحال،  وفي ھذه  المالیة.  السوق  نظام  يخالف  قد  أنه  أي    خصميرى 
عمل من تاريخ الرفض. ولمدير الصندوق الحق في تبادل أيام    5رسوم أو خصومات خالل فترة  

الحفظ   أمین  مع  بالمستثمرين  المتعلقة  الداخلي  المعلومات  التدقیق  متطلبات  تلبیة  بغرض 
 اإلرھاب.  تمويل ومتطلبات مكافحة غسل األموال و
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 عملیة االسترداد 
يمكن لمالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتھم بعد استیفاء وتوقیع نموذج االسترداد  

ید، أو إرساله عبر  وتقديمه مستوفیاً إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد السريع أو بال
  sales@alphacapital.com.saأو البريد اإللكتروني:  الوسائط اإللكترونیة المعتمدة

طلب   استالمفي حال  وتلقي طلب االسترداد مستوفیاً.    تاريخويعتمد كل يوم استرداد على  
االسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النھائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد ھو نفسه  

فیه   تم  الذي  العمل  حال    استالميوم  وفي  بعد   استالمالطلب.  المستوفى  االسترداد  طلب 
.  لیوم استالم الطلب الموعد النھائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد ھو يوم العمل التالي

الصندوق، يتضمن تفاصیل   تأكید من مدير  الوحدات على  الحالتین، يحصل مالكو  وفي أي من 
 .سترداداال

بناء على التعلیمات الكتابیة الموجھة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات  
ة  المملوكة لمالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الساري (الذي سیمثل صافي قیم

الصندوق. ويحق لمدير الصندوق  أصول الصندوق) إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة 
 كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالیة: 

مدير الصندوق أن استمرار ملكیة المستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من   رأىإذا   -
انونیة أو التنظیمیة، أو يتعارض مع ھذه الشروط واألحكام الناحیة المالیة أو الضريبیة أو الق

 واتفاقیة االشتراك؛ أو 
إذا تبین أن أي من اإلقرارات المقدمة من مالك الوحدات في اتفاقیة االشتراك غیر صحیحة   -

 أو لم تعد سارية. 
 

ملكیتھا أو  الحد األدنى لعدد أو قیمة الوحدات التي يجب أن يشترك فیھا مالك الوحدات أو ينقل   .ي
 يستردھا 

 الحد األدنى لمبلغ االشتراك 
لایر سعودي   10,000يكون الحد األدنى لمبلغ االشتراك في الصندوق في جمیع األوقات ھو  

 ").الحد األدنى لمبلغ االشتراك("
 10,000  :(بما في ذلك من خالل نقل ملكیة وحدات)  يكون الحد األدنى لمبالغ االشتراك الالحقة 

 سعودي.  لایر
 الحد األدنى لمبلغ االسترداد

 .لایر سعودي لكل مستثمر 10,000الحد األدنى لالسترداد  
األدنى .ك ا  الحد  على    المبدئي  لصندوقلحجم  األدنى  الحد  ذلك  الى  الوصول  عدم  تأثیر  ومدى 

 الصندوق 
. وفي حال طلب ھیئة السوق المالیة القیام باي اجراء تصحیحي، ال يوجد حد أدنى للصندوق

 ية لوائح أو تعامیم صادرة بھذا الخصوص. أمدير الصندوق سیلتزم بفإن 
  ما يعادلھاماليین لایر سعودي أو  10التصحیحیة الالزمة لضمان استیفاء متطلب  اإلجراءات .ل

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعامیم الصادرة عن ھیئة  
 زم لبدء عمل الصندوق (حیثما ينطبق).ال المتطلب الالسوق المالیة فیما يخص 

 سیاسة التوزيع .10
. وال يجوز  تنمیة رأس المال في المدى المتوسط إلى الطويلإن الھدف االستثماري للصندوق ھو  

  توزيعات األرباحل الصندوق كامال باإلضافة إلى األرباح/اح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دختوزيع أي أرب
  وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قیمة وسعر الوحدات.لصندوق. التي يتلقاھا ا

 رفع التقارير لمالكي الوحدات .11
 :المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالتقارير المحاسبیة والمالیة

المالیة   القوائم  تتضمن  تقارير سنوية  بإعداد  الصندوق  مدير  وتقاريره   المدققة يلتزم  للصندوق، 
 وفقاً لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار. األولیة، والتقارير المختصرةالسنوية  

mailto:sales@alphacapital.com.sa
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مرات   كما في  نوع البیان
 النشر 

وسائل الحصول  متاحة في 
 على التقرير

  31 السنوي التقرير 
يوم من نھاية   70 سنوي  ديسمبر

 السنة المالیة 
 موقع مدير الصندوق. 

 موقع تداول. 

القوائم المالیة  
األولیة (النصف  

 سنوية) 

 يونیو   30
 

نصف  
 سنوي 

  35كحد أقصى 
يوما من نھاية  

 الفترة 

 موقع مدير الصندوق. 
 موقع تداول. 

 التقرير الفوري 

كحد  
أقصى 
  15خالل 

يوما من  
 صفقةكل 

بعدد  
الصفقات 

 المنفذة 

كحد أقصى خالل  
يوما من كل   15

 صفقة

يتم إرسالھا لكل  
عمیل على حدة عن  

طريق البريد  
اإللكتروني المسجل  
 لدى مدير الصندوق.

  31 البیان السنوي 
 سنوي  ديسمبر

يوما من نھاية    30
 السنة المالیة 

لكل   إرسالھا  يتم 
عن   حدة  على  عمیل 
البريد   طريق 
المسجل   اإللكتروني 

 لدى مدير الصندوق.

 
بالصندوق  المتعلقة  المعلومات  باإلفصاح عن  ربع سنة،  نھاية كل  الصندوق، عند  مدير  ويتولى 

لتداول. على أن تتضمن ھذه المعلومات، كحد    اإللكترونيعلى موقعه اإللكتروني و على الموقع  
 أدنى، ما يلي:

 

للصندوق ونسبھا كما قائمة المصدرين الذين تمثل أوراقھم المالیة أكبر عشرة استثمارات   .1
 في الیوم األول من ربع السنة. 

ب .2 المتعلقة  والنفقات  الرسوم  العالقة نسبة إجمالي  ط صافي  إلى متوس  ربع السنة ذات 
 .  السنة ربعقیمة أصول الصندوق خالل 

 ، إن وجدت؛خالل مدة ربع السنةمبلغ ونسبة األرباح الموزعة  .3
 . ربع السنةاألصول كما في نھاية ة قیمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قیم .4
 قیمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع المعني إلى متوسط صافي قیمة األصول.  .5
 قیاس المخاطر.معايیر ومؤشر  .6
 معايیر ومؤشر أداء الصندوق.   .7
 نسبة المديونیة إلى صافي قیمة أصول الصندوق في نھاية الربع المعني.  .8

 

  سجل مالكي الوحدات  .12
بإعداد سجل ُمحدث لمالكي الوحدات، وحفظه في المملكة ويقدم مدير الصندوق ملخصاً لسجل  يلتزم مدير الصندوق  

ع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات  مالكي الوحدات الى أي مالك مجانا عند الطلب، على أن ُيظھر ذلك الملخص جمی
   .المعني فقط

 

 اجتماع مالكي الوحدات .13
 الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات .أ

يلتزم ُمدير الصندوق بالقوانین الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ولوائح صناديق االستثمار التي اوضحت في المادة  
 ) اجتماعات مالكي الوحدات ، وھي كالتالي :   70( 
  .يجوز لمدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات -1
) أيام من تسلم طلب كتابي من أمین  10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( -2

 الحفظ .  
) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( -3

 األقل من قیمة وحدات الصندوق.  % على 25أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعین أو منفردين  
 

 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  .ب
الموقع  .1 على  الدعوة  إعالن  خالل  من  الوحدات  مالكي  الجتماع  الصندوق  مدير  يدعو 



  

19 
 

اإللكتروني الخاص به وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بتداول، ومن خالل إرسال إخطار 
) أيام وال تزيد  10وأمین الحفظ مع إعطاء مھلة ال تقل عن (خطي لجمیع مالكي الوحدات  

) يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعین أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد  21عن (
االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتَرح. كما يتعین على مدير الصندوق، في نفس  

ت فیما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من ھذا  وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدا
 اإلخطار إلى ھیئة السوق المالیة. 

يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون   .2
% على األقل من قیمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو المحدد 25مجتمعین  

 ذكرة المعلومات.في ھذه الشروط واألحكام وم
في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في ھذا البند، يدعو مدير الصندوق الجتماع   .3

ثان من خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بتداول ومن 
خالل إرسال إخطار خطي لجمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ مع إعطاء مھلة ال تقل عن  

االجتماع). أ  5 ويوم  اإلخطار  إرسال  يوم  (باستثناء  الثاني  االجتماع  انعقاد  تاريخ  من  يام 
وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من  

 الوحدات، الحاضرين بصفة شخصیة أو من خالل ممثلین، نصاباً قانونیاً.
 له في اجتماع مالكي الوحدات. يحق لكل مالك وحدات تعیین وكیل لتمثی .4

 طريقة التصويت وحقوق التصويت .ج
وحدة يملكھا   عن كللكل مالك وحدات الحق في التصويت مرة واحدة في اجتماع مالكي الوحدات  

 جتماع. مالك الوحدات في وقت اإل
  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتھا والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنیة 

 الحديثة وفقاً للشروط التي تحددھا ھیئة السوق المالیة.
 

 حقوق مالكي الوحدات .14
لألسھم السعودية من فئة واحدة ، حیث يتمتع جمیع مالكي الوحدات من ھذه الفئة بحقوق   ألفاجمیع وحدات صندوق  

متسـاوية، وطبقاً للوائح ھیئة السوق المالیّة والئحـة صناديق االستثمار ال يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق  
لألسھم السعودية بتقديم    ألفا مدير صندوق  من شأنھا اإلخالل بحقوق مالكي فئـة أخرى من الوحدات. وبذلك يلتزم  

 جمیع الحقوق بتسـاوٍ دون أي تمییـز أو تفضیل . تتمثل حقوق مالكي الوحدات بالتالي :  
 الحصول على نشرة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات دون أي مقـابل .   .1
 .  -ھذه النشرة  ) من 11تم ذكرھا في الفقرة رقم (  –تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  .2
في حال وجود أي تغییرات في شروط وأحكام الصندوق ، يلتزم مدير الصندوق بأخذ الموافقه من مالكي الوحدات أو   .3

   اشعارھم عن طريق البريد اإللكتروني بذلك التغیر ، وذلك وفقاً لنوع التغیـیر الٌمقترح و وفقاً لالئحـة صناديق االستثمار. 
 مسؤولیة مالكي الوحدات  .15

  وتقتصر مسؤولیتھم فقط علىديون أو التزامات الصندوق،    مسؤولیة عن  مالكو الوحدات أي  يتحملال  
 علما بأنه من الممكن خسارة كافة االستثمارات في الصندوق.   مبلغ استثماراتھم في الصندوق.

 

 خصائص الوحدات  .16
لمدير الصندوق إصدار عدد غیر محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقاً لمذكرة المعلومات 
والشروط واألحكام ھذه. وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات 

 إال من مدير الصندوق؛ وھي غیر قابلة للتحويل من فئة إلى أخرى.  
لمدير الصندوق إصدار شھادات ملكیة للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق بسجل    ال يجوز

يحتوي   تأكیدا خطیاً  المستثمر  يتلقى ھذا  وبعد كل معاملة يقوم بھا المستثمر،  الوحدات.  لجمیع مالكي 
صة من صافي  على التفاصیل الكاملة للمعاملة. وفي حال تصفیة الصندوق، يكون لجمیع مالكي الوحدات ح

قیمة أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة مساھمتھم في الصندوق، بمعنى 
 أن حقوق مالكي الوحدات في صافي أصول الصندوق تكون متساوية. 

 
 



 

 
20 

 

 
 على شروط وأحكام الصندوق  إجراء تغییرات .17

المالیة التغیرات الى ثالث ، تغیرات أساسیّة وتغیرات مھمة و تغییرات  وفقاً لالئحـة صناديق االستثمار صنفت ھیئة السوق  
 واجبة االشعار:

 األساسیةموافقة الھیئة وقبول مالكي الوحدات للتغییرات  .أ
مقترحة    أساسیةيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغییر أو تغییرات  

 لصندوق.على ھذه الشروط واألحكام بموجب قرار عادي ل
وبعد موافقة مالكي الوحدات بموجب قرار عادي للصندوق، يحصل مدير الصندوق على موافقة  

 باإلضافة للھیئة الشرعیة.   المقترحة األساسیةالھیئة على التغییر أو التغییرات 
 ":األساسيالتغییر ألغراض ھذه الشروط واألحكام، ُيقصد بـ"

 أو ض الصندوق أو طبیعته؛ أي تغییر يؤثر تأثیراً كبیراً على أغرا .1
 أوأي تغییر قد يكون له تأثیر سلبي جوھري على مالكي الوحدات أو حقوقھم؛  .2
 أو أي تغییر ُيغیّر من حجم المخاطرة للصندوق؛ .3
 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق؛ أو .4
 ق.  أي حاالت أخرى تحددھا الھیئة من وقت آلخر وُيبلغ بھا مدير الصندو .5

التغییرات   أو  التغییر  ويفصح عن  الوحدات  الصندوق مالكي  على موقعه    األساسیةيخطر مدير 
 ) أيام قبل تاريخ سريان التغییر. 10اإللكتروني والموقع اإللكتروني لتداول خالل عشرة (

، وفق ما  األساسيبعد تاريخ سريان التغییر  األساسیة تُدرج في التقرير تفاصیل كافة التغییرات 
 ) من ھذه الشروط واألحكام. 11بأحكام البند ( يعده مدير الصندوق عمالً 

 إخطار الھیئة و مالكي الوحدات على التغییرات المھمة .ب
مقترح    مھمكتابة بكل تغییر  والھیئة الشرعیة  يلتزم مدير الصندوق بإخطار الھیئة ومالكي الوحدات  

يوماً    21عن    مھمعلى الصندوق. على أال تقل مھلة إخطار الھیئة ومالكي الوحدات بأي تغییر  
 وق في إحداث ھذا التغییر فیه. قبل التاريخ الذي يرغب مدير الصند

بـ" ُيقصد  واألحكام،  الشروط  لیس  المھمالتغییر  ألغراض ھذه  تغییر  في ھذه    بأساسي" كل 
 الشروط واألحكام، ولكن: 

من شأنه ألسباب معقوله أن يحمل مالكي الوحدات على إعادة النظر في مشاركتھم في  .1
 أو الصندوق؛

لصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء ينتج عنه أي زيادة في الدفعات من أصول ا .2
 أو  مجلس إدارة الصندوق أو أي من التابعین له؛

 أودخل أي نوع جديد من الدفع من أصول الصندوق؛ يُ  .3
 يزيد بشكل كبیر أنواع أخرى من الدفع من أصول الصندوق؛ أو .4
 أي حاالت أخرى تحددھا الھیئة من وقت آلخر وُيبلغ بھا مدير الصندوق.   .5

التغییرات   عن  لمدير    10قبل    المھمةُيفصح  اإللكتروني  الموقع  على  سريانھا  تاريخ  من  أيام 
 وأي وسائل أخرى ترخص بھا الھیئة.   ق وعلى الموقع اإللكتروني للسوق المالیةالصندو

) من 11بأحكام البند (  بعد تاريخ سريانھا عمالً   المھمةلتغییرات  تُدرج في التقرير تفاصیل كافة ا
 ھذه الشروط واألحكام.

 إخطار الھیئة و مالكي الوحدات على التغییرات واجبة اإلخطار  .ج
كتابة بكل التغییرات  والھیئة الشرعیة  و مالكي الوحدات  يجب على مدير الصندوق إخطار الھیئة  

التغییر  8قبل  الصندوق    في    واجبة اإلخطار واألحكام،  أيام من سريان  الشروط  . ألغراض ھذه 
 . مھموال  بأساسي" كل تغییر لیس واجب اإلخطارالتغییر ُيقصد بـ"

التغییرات   تفاصیل  عن  اإلفصاح  اإلخطارويجب  الصندوق    واجبة  لمدير  اإللكتروني  الموقع  على 
 يوًما من تاريخ حدوثه. 21والموقع اإللكتروني لتداول خالل 

)  11بأحكام البند (  بعد تاريخ سريانھا عمالً   واجبة اإلخطارتُدرج في التقرير تفاصیل كافة التغییرات  
 من ھذه الشروط واألحكام.
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 إنھاء الصندوق  .18
في حال رغبة مدير الصندوق في انھاء الصندوق، فیجب علیه أن يبدأ تصفیة الصندوق و اإلفصاح عن 
إنھاء الصندوق و الجدول الزمني لتصفیته على موقعه األكتروني وعلى الموقع االلكتروني لتداول.  

 كما سیقوم مدير الصندوق باالجراءات التالیة للتصفیة:  
وم .أ المالیة  السوق  ھیئة  قبل  إشعار  وذلك  كتابیاً  الوحدات  إنھاء    21الكي  المزمع  التاريخ  من  يوماً 

 .  دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. الصندوق فیه
 . فورا إبالغ األطراف ذات العالقة  .ب
 تصفیة جمیع األصول في الصندوق. .ج
 تسوية جمیع المعامالت التابعة للصندوق .د
حذف أية معلومات عن الصندوق في موقع مدير الصندوق أو أي موقع الكتروني اخر كموقع تداول و   .ه

 موقع ھیئة السوق المالیة.  
 تحويل النقد لمالكي الوحدات.  .و
 إغالق حساب الصندوق النقدي و الوسیط.   .ز

 

 مدير الصندوق  .19
 مھام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولیاته .أ

م .1 لصالح  الصندوق  مدير  والئحة  يتصرف  االستثمار،  صناديق  لالئحة  وفقاً  الوحدات  الكي 
 األشخاص المرخص لھم، والشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات. 

يلتزم مدير الصندوق باالمتثال بالمبادئ والواجبات المنصوص علیھا بموجب الئحة األشخاص   .2
واجب العمل  تجاه مالكي الوحدات والذي يتضمن    العمل بأمانةالمرخص لھم، بما في ذلك  

 . المعقولةمھارة العناية والبما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقصى حد، وواجب بذل 
 تتضمن مسؤولیات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: .3

 إدارة الصندوق؛ -
 عملیات الصندوق، بما فیھا الخدمات اإلدارية المقدمة إلى الصندوق؛   -
 طرح الوحدات؛  -

ضمان دقة ھذه الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، والتأكد من اكتمال ھذه الشروط واألحكام   -
 . تضلیل ووضوحھا ودقتھا وخلوھا من أي 

  هستثمار، سواء أأدى مسؤولیاتأحكام الئحة صناديق االبتزام ليعد مدير الصندوق مسؤوال عن اال
و واجباته بشكل مباشر أو كلف بھا جھة خارجیة بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و الئحة  
األشخاص المرخص لھم. و يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق  

 . الناجمة عن احتیاله أو اھماله أو سوء تصرفه أو تقصیره المتعمد
يجب على مدير الصندوق وضع السیاسات و االجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات  
القیام   واإلجراءات  السیاسات  ھذه  تتضمن  أن  على  معھا.  التعامل  و ضمان سرعة  الصندوق، 

 بعملیة تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل. 
 حق مدير الصندوق في تعیین مدير صندوق من الباطن  .ب

للصندوق   ايجوز لمدير الصندوق تكلیف طرف ثالث أو اكثر من تابعیه المرخصین ، بالعمل مدير
و   الباطن.  أو يقلل من  من  أو يعفیه منھا بأي حال من ال يحد ذلك  الصندوق  مسؤولیات مدير 

 األحوال بموجب الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لھم. 
 ال مدير الصندوق األحكام المنظمة لعزل/استبد .ج

للھیئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ كل إجراء تراه مناسباً لتعیین بديل له، أو اتخاذ أي  
 إجراءات أخرى تراھا مناسبة في األحوال التالیة: 

إذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة أي من أعمال اإلدارة دون إخطار الھیئة بموجب  .1
 الئحة األشخاص المرخص لھم؛
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ألغت الھیئة الترخیص أو التراخیص الصادرة لمدير الصندوق لمزاولة أي من أعمال إذا   .2
 اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم؛ 

 بناء على طلب يقدمه مدير الصندوق إلى الھیئة إللغاء ترخیصه لمزاولة أعمال اإلدارة؛ .3
رية، في االمتثال ل، ألسباب تعتبرھا الھیئة جوھخلالھیئة أن مدير الصندوق أ رأتإذا  .4

 التنفیذية؛  وائحهنظام السوق المالیة ولل
في حال وفاة مدير محفظة االستثمار القائم على إدارة أصول الصندوق، أو فقدانه   .5

األھلیة أو استقالته، ولم يكن لدى مدير الصندوق أي شخص آخر مسجل قادراً على إدارة 
 حفظة االستثمار إدارتھا؛أصول الصندوق أو أصول الصناديق التي يتولى مدير م

الھیئة ألسباب معقولة أن له أھمیة جوھرية    هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر .6
 كافیة.

إلى الھیئة في غضون يومین من وقوع أي حدث   في   مشار إلیهيرسل مدير الصندوق إشعاراً 
 ) من الفقرة (ج) من ھذا البند. 5الجزء (

للفقرة (ج) من ھذا البند، يجب على مدير الصندوق أن   وفقاً   في حال ممارسة الھیئة لسلطتھا
الصندوق   مدير  إلى  المسؤولیات  نقل  تسھیل  على  المساعدة  أجل  من  كامل  بشكل  يتعاون 

يلتزم  ويخ تعیین مدير الصندوق البديل.  ) يوماً من تار45البديل خالل الفترة المبدئیة التي تبلغ (
العقود المتعلقة بالصندوق والتي   جمیع، بتجديد  لتقدير الھیئة الصندوق، عند الضرورة وطبقاً    مدير
 الصندوق البديل.  مدير، بحیث يتولى إدارتھا فیھاطرفا  يكون

 

 أمین الحفظ .20
  الحتفاظ بملكیة أصول الصندوق ") لأمین الحفظ("   البالد المالیةشركة  قام مدير الصندوق بتعیین  

أو أمناء حفظ آخرين    فرعیینيجوز ألمین الحفظ و/أو مدير الصندوق تعیین أمناء حفظ  و  .في المملكة
 .، إن وجدتلالحتفاظ بأصول الصندوق الواقعة خارج المملكة 

 مھام أمین الحفظ وواجباته ومسؤولیاته  .أ
عن حفظ وحماية أصول الصندوق الموجودة في المملكة نیابة عن    يكون أمین الحفظ مسؤوالً 

 مالكي الوحدات، واتخاذ جمیع اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بحفظ أصول الصندوق.
ُيعّد أمین الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقا ألحكام ھذه الالئحة، سواء أأدى مسھؤولیاته بشكل  

أحكام ھذه الالئحة أو الئحة األشخاص المرخص لھم. وُيعّد مباشر أم كلف بھا طرفاً ثالثاً بموجب  
أمین الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب 

 .احتیاله أو إھماله أو سوء تصرفه أو تقصیره المتعمد
حدات ، وھو مسؤول ُيعدُّ أمین الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتھا لصالح مالكي الو

 كذلك عن اتخاذ جمیع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فیما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
 فرعي حق أمین الحفظ في تعیین أمین حفظ  .ب

يجوز ألمین الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولیاته تجاه الصندوق إلى واحد أو أكثر من األطراف  
الحفظ   أمین  بمھام  لیقوم  التابعین  أو  الباطنالثالثة  التفويض  وللصندوق.    من  الرغم من  على 

المنصوص علیه في الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لھم، يظل أمین الحفظ  
الحفظ    الً مسؤو أمین  ويكون  االستثمار.  صناديق  الئحة  ألحكام  االمتثال  عن  كاملة  مسؤولیة 

مسؤوال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إھمال 
أمین الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتیال أو سوء التصرف المتعمد، ويتحمل أمین الحفظ،  

 .  من الباطن ه الخاصة، أتعاب أمین الحفظ من موارد
للصندوق في منطقة أخرى غیر المملكة لحفظ أصول الصندوق   فرعييجوز تعیین أمین حفظ  

  وُيفَوضفیما يتعلق باالستثمارات األجنبیة للصندوق، ويتم تعیینه بموجب عقد خطي، ويعمل  
مكافئ  منطقةويخضع لإلشراف في   تنظیمیة  ومتطلبات  معايیر  التي  تطبق  لتلك  األقل  ة على 

 تفرضھا الھیئة. 
 األحكام المنظمة لعزل/استبدال أمین الحفظ  .ج
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 للھیئة الحق في عزل أمین الحفظ واتخاذ كل إجراء تراه مناسباً في األحوال التالیة: 
إذا توقف أمین الحفظ عن ممارسة أي من أعمال الحفظ دون إخطار الھیئة بموجب الئحة  .1

 األشخاص المرخص لھم؛ 
إذا ألغت الھیئة أو علقت الترخیص الصادر ألمین الحفظ لمزاولة أي من أعمال الحفظ بموجب   .2

 الئحة األشخاص المرخص لھم؛
 بناء على طلب يقدمه أمین الحفظ إلى الھیئة إللغاء ترخیصه لمزاولة أعمال الحفظ؛  .3
نظام  لمتثال  الھیئة أن أمین الحفظ أھمل، ألسباب تعتبرھا الھیئة جوھرية، في اال  رأتإذا   .4

 السوق المالیة والئحته التنفیذية؛ 
 الھیئة ألسباب معقولة أن له أھمیة كافیة.  هفي حال حدوث أي حادث آخر تعتبر .5

وفقاً   في الھیئة لسلطتھا  (ج)(  حال ممارسة  الصندوق 1للفقرة  مدير  يجب على  البند،  ) من ھذا 
الحفظ   وأمین  الصندوق  مدير  ويجب على  الھیئة،  لتعلیمات  وفقاً  للصندوق  بديل  أمین حفظ  تعیین 

تسھیل نقل المسؤولیات إلى   فيمن مھامه أن يتعاونا بشكل كامل من أجل المساعدة    المعفى
) يوماً من تاريخ تعیین مدير الصندوق البديل. 60تي تبلغ ( أمین الحفظ البديل خالل الفترة األولیة ال 

المتعلقة  وي العقود  جمیع  بنقل  االقتضاء،  وحسب  لذلك  ضرورة  الھیئة  رأت  إذا  الحفظ،  أمین  لتزم 
 ، بحیث تتضمن أمین الحفظ البديل. فیھا طرفاً  يكونبالصندوق والتي 

مین الحفظ المعین من قبل مدير الصندوق باإلضافة إلى العزل أو االستبدال من طرف الھیئة، يخضع أ
مدير الصندوق ألسباب معقولة بأن العزل   يرىللعزل بموجب إشعار خطي من مدير الصندوق عندما  

 خطار الھیئة ومالكي الوحدات خطیاً لصالح مالكي الوحدات. وفي ھذه الحالة، يلتزم مدير الصندوق بإ
على الفور على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع    على الفور، ويتعین علیه اإلفصاح عن ھذا العزل 

 اإللكتروني لتداول. 
) من ھذا البند،  1يجب على مدير الصندوق، عند استالم أمین الحفظ إلخطار صادر بموجب الفقرة ج(

آخر. ويجب على  ) يوماً من تاريخ اإلخطار وأن يعین أمین حفظ30أن ينھي تعیین أمین الحفظ خالل (
من واجباته أن يتعاون مع أمین الحفظ لتسھیل االنتقال السلس للمسؤولیات   فىأمین الحفظ المع 

إلى أمین الحفظ البديل، وعلیه نقل جمیع العقود المتعلقة بالصندوق والتي يكون طرفاً فیھا، حسب  
 الحاجة وعند االقتضاء، إلى أمین الحفظ البديل. 

في حال عزل أو استبدال أمین الحفظ من طرف مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق اإلفصاح  
 الموقع اإللكتروني لتداول.وعن ھذه الظروف على الفور على موقعه اإللكتروني 

 

 المحاسب القانوني .21
 اسم المحاسب القانوني للصندوق  .أ

 ")المحاسب القانونيللصندوق (" محاسباً قانونیاً  مكتب اللحید والیحیىعیّن مدير الصندوق 
 مھام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولیاته .ب

 يختص المحاسب القانوني بما يلي:
حسابات الصندوق بھدف إبداء الرأي حول القوائم المالیة لمالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم  لإجراء تدقیق   .1

الجوھرية، المركز المالي، ونتائج العملیات، ومعلومات التدفق  ظھر بصورة عادلة، من جمیع الجوانب  المالیة تُ 
 للمعايیر المحاسبیة المقبولة عموماً في المملكة؛  النقدي وفقاً 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقديرات المحاسبیة التي أجراھا الصندوق،   .2
 یة؛ باإلضافة إلى تقییم العرض العام للقوائم المال

دراسة الضوابط الداخلیة ذات الصلة بإعداد القوائم المالیة للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل   .3
 الظروف، ولیس بغرض إبداء رأي بشأن فعالیة الضوابط الداخلیة للصندوق؛ 

قانونیین  مراجعة القوائم المالیة المرحلیة المختصرة للصندوق وفقا لمعايیر الھیئة السعودية للمحاسبین ال .4
 لمراجعة المعلومات المالیة المرحلیة.

 استبدال المحاسب القانوني .ج
قانوني محاسب  أي  تعیین  على  الصندوق  إدارة  مجلس  يوافق  أن  استبداله  يجب  ويرفض  أو   .

مجلس إدارة الصندوق تعیین المحاسب القانوني، أو يطلب من مدير الصندوق استبدال محاسب  
 ألحوال التالیة: قانوني تم تعیینه بالفعل في ا
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في حال وجود أي ادعاءات قائمة وجوھرية بسوء السلوك المھني المرتكب من جانب المحاسب القانوني في   .1
 أدائه لمھامه؛ 

 ؛ إذا لم يعد المحاسب القانوني مستقالً  .2
 المراجعة؛ إذا قرر مجلس إدارة الصندوق بأن المحاسب القانوني لیس لديه المؤھالت والخبرة الكافیة ألداء مھام  .3
 إذا طلبت الھیئة، وفق تقديرھا المطلق، من مدير الصندوق استبدال المحاسب القانوني.   .4

 يحدد مدير الصندوق أتعاب المراجعة المستحقة للمحاسب القانوني بموافقة مجلس إدارة الصندوق. 
 

 أصول الصندوق  .22
 يحتفظ أمین الحفظ بأصول الصندوق نیابة عن الصندوق.  .أ

أصول الصندوق مستقلة عن أصول أمین الحفظ وأصول العمالء اآلخرين.   .ب
ملكیة   .ج مملوكة  الصندوق  أصول  لوتعتبر  جماعي  الوحداتبشكل  مشاعة  مالكي  وال  ملكیة  أن  .  لمدير  يجوز  يكون 

الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو الموزع أو مستشار االستثمار أي  
، إال في الحاالت التي يكون فیھا مدير الصندوق  فیما يتعلق بتلك األصول  أو مطالبة في أصول الصندوق أو مصلحة  حق  

طن أو الموزع أو مستشار االستثمار مالكاً للوحدات، و ذلك في حدود ملكیته،  أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من البا
أو   لمطالبات المسموح بھا بموجب الئحة صناديق االستثمار والمفصح عنھا في ھذه الشروط واألحكامأو حسب ا

.مذكرة المعلومات
 إقرار من مالك الوحدات .23

وأحكا شروط  على  باالطالع  الوحدات  مالكي  من  كل  وملخص  يقر  المعلومات  ومذكرة  الصندوق  م 
المعلومات الرئیسیة الخاصة بالصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك  

 فیھا.

االسم

   /     / / التار�خ: 

 :____________________________________________________________ 

 :التوقيع
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 االستثمار الشرعیة  ضوابط- 1الملحق 

 المعايیر الشرعیة: 
والخدمات النافعة يجب أن يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضھا مباحاً مثل إنتاج السلع   .1

مجال   يكون  التي  الشركات  في  االستثمار  يجوز  وال  وغیرھا  والتجارة  والصناعة  الزراعة  مجال  في 
 نشاطھا الرئیسي واحداً أو أكثر مما يلي على سبیل المثال ال الحصر:

ب .أ تتعامل  التي  التقلیدية  يتعامل ألفاالمصارف  آخر  و أي نشاط  التقلیدية  التأمین  أو شركات  ئدة 
 ئدة.لفاأب

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمھما.  .ب
 إنتاج وتوزيع األسلحة.  .ت
 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. .ث
 إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو اللحوم غیر المزكاة و جمیع المنتجات الغیر حالل. .ج
 نیة. شركات التكنولوجیا الحیوية المشاركة في الجینات البشرية / الحیوا .ح
 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائیة الماجنة ودور السینما. .خ
 المطاعم والفنادق وأماكن اللھو التي تقدم خدمات محرمة كبیع الخمر أو غیره. .د
 أي نشاط آخر يقرر المستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فیه.  .ذ

 

الشركات من االستثمارات الغیر متوافقة مع الضوابط الشرعیة المذكورة  بمجرد أن يتم التأكد من خلو   .2
 أعاله، سیتم إجراء تحلیل مفصل لتقاريرھم المالیة (التقرير المالي األخیر المراجعة). 

 

 المعايیر المتعلقة بالنقود والديون: .3
%) من  70عن (  ال يجوز االستثمار في أسھم شركات يزيد فیھا مجموع النقود والديون (على الغیر)

 مجوداتھا وفقاً لمیزانیاتھا، ألن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعیة. 
 

 المعايیر المتعلقة بالقروض:  .4
من متوسط    )33%(أكثر من    –وفقاً لمیزانیتھا    –ال يجوز االستثمار في أسھم شركة تكون القروض الربوية  

من مجموع موجودات الشركة أيھما اكبر  القیمة السوقیة للشركة خالل اإلثنى عشر شھرا األخیرة أو  
ألن الثلث ھو حد الكثرة أخذاً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه في الوصیة لما أراد أن يوصي  
بماله كله قال له رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: الثلث والثلث كثیر فدل على أن حد الكثرة ھو الثلث  

القروض على الشركة ثلثاً فأكثر فإنه يمنع شراء أسھمھا ألن الحرام    فالثلث وما زاد عنه كثیر فإذا كانت
 .  في أصول الشركة كثیر فال يعفى عنه

 

 المعايیر المتعلقة باستثمار السیولة:  .5
تحتفظ كثیر من الشركات بسیولة تستثمرھا في أدوات قصیرة األجل كودائع بنكیة أو أوراق مالیة بفائدة 

الودا كانت ھذه  فإذا  نسبتھا عن  ربوية،  تزيد  المالیة  واألوراق  السوقیة    )33%( ئع  القیمة  متوسط  من 
للشركة خالل االثنى عشر شھرا األخیرة او من مجموع موجودات الشركة ايھما أكبر فإنه يمنع االستثمار  

 .في أسھمھا
 

 المعايیر المتعلقة بنسبة الدخل غیر المشروع: .6
%)  5فیھا الدخل غیر المشروع من مختلف المصادر عن (ال يجوز التعامل في أسھم شركات يزيد  

 من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت ھذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غیر مباحة.
 

عند فحص الطروحات األولیة الجديدة أو تلك التي لیس لھا تاريخ تداول، سیتم إجراء الفحص المالي  .7
 المعايیر والضوابط الشرعیة باستخدام إجمالي األصول بدالً من القیمة السوقیة. للتأكد من توافقھا مع  

 

 المعايیر المتعلقة بالتطھیر: .8
يجب تجنیب الدخل غیر المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخیرية ويتم التطھیر  

 حسب الخطوات اآلتیة: 
 ثمار فیھا.تحديد مقدار الدخل غیر المشروع لكل شركة تم االست .1
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تقسیم مقدار الدخل غیر المشروع للشركة على العدد الكلي ألسھمھا للحصول على حصة   .2
 السھم من الدخل غیر المشروع. 

إجمالي  .3 لیتم حساب  فیھا  االستثمار  تم  التي  الشركة  القسمة في عدد أسھم  ناتج  ضرب 
 الدخل غیر المشروع الناتج من االستثمار في الشركة.

 لكل شركة تم االستثمار فیھا. تكرار نفس الخطوات .4
ضم الدخل غیر المشروع لجمیع الشركات التي تم االستثمار فیھا وتحويله إلى حساب األعمال   .5

 الخیرية. 
 

 أدوات وطرق االستثمار: .9
 ال يجوز بیع وشراء األسھم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالیة: 

 .Futuresعقود المستقبلیات  -
 .Optionsعقود االختیارات  -
 .Swapعقود المناقلة  -
 رسمم األسھم الممتازة. -
 . Derivativesالمشتقات  -

 

ويلتزم مدير الصندوق بشكل تام بالمعايیر الموضحة أعاله،. سیقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة  
المستشار الشرعي قبل االستثمار في أي صندوق استثمار أو أداة أسواق النقد.  
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 المخاطر  إدارة وإجراءات سیاسات  )2 (ملحق 
 سھم السعودية لأل  ألفا لصندوق المخاطر ادارة في واإلجراءات السیاسة

 

 .الصندوق في المخاطر ادارة أوال: سیاسة
المنتظمة   المخاطر أثر من التخفیف على العمل مع والمحسوبة المقبولة المخاطر مستويات "المحافظة على

 )Systematic Risk  وغیر منتظمة ((Unsystematic Risk)" 
 الصندوق  في المخاطر ادارة اجراءات ثانیا:
 من العديد اتخاذ خالل من المخاطر بادارة الخاصة السیاسة تطبیق من التأكد المخاطر الدارة يمكن

 -المثال: سبیل على ومنھا اإلجراءات،
 القیام من  الصندوق مدير قیام من  التأكد سیتم حیث الصندوق، في االستثمار في  التنويع سیاسة اتباع  -1

 التالیة: باالجراءات
 االستثمارية السیاسة تحدده وفقا لما المحفظة في المستثمرة االصول في التنويع  
 بھا وااللتزام مصدر اي على اإلنكشاف مقدار حساب من التاكد 

 والتحلیل والمتابعة الرقابة من المناسبة االجراءات واتخاذ دوري، بشكل المصدرة الجھات تقییم .متابعة  -2
 االستثمار مقدار تحديد عند المالي

 المصنفة  الجھات المصدرة الغیر على )االنكشاف (
 المثال سبیل على ومنھا والجزئي، الكلیة اإلقتصاد مؤشرات متابعة  -3

 القومي الناتج معدالت  
 الحكومي  االنفاق معدالت  
 العام الدين  
 التضخم  
 وغیرھا والمرابحات ئدةألفا اسعار  
 للعمالت الصرف اسعار  

 سبیل على ومنھا االستثمارية، المحفظة بناء عند المخاطر ادارة في والمھنیة العلمیة الخطوات اتباع   -4
 الحصر  ال المثال

 المالیة االدوات اختیار مرحلة - أ
 االستثمارية واألھداف السیاسة وتطبیق التحلیل خالل من  متین  بشكل  االستثمارية المحفظة بناء 

.  
 ومعايیر صفات تحديد خالل من  رئیس بشكل  المخاطر من  التحوط  وسائل استخدام امكانیة من التاكد 

  .االستثمارية االدوات اختیار
 االستثمارية المحفظة بناء مرحلة - ب

 المحفظة حجم تحديد  
 القصوى بحدوده االنكشاف حجم تحديد  
 االستثمار جدوى عدم حال في النقدية بالسیولة  االحتفاظ  
 والجودة النوعیة  ذات المالیة االدوات في االستثمار خالل من األصول جودة من التاكد  

 االستثمارية  المحفظة  اداء  على الرقابة - ت
 المصدر ومخاطر المحفظة مخاطر تحلیل  
 الضغط واختبار االنكشاف وفحص تحلیل  
 االستثمار وأصول مقدار تحديد  
 منفرد بشكل المحفظة في االستثمارات اداء وتقییم مراجعة  
 االستثمار صناديق الئحة  في الواردة االستثمار بمحددات اإللتزام 

 
 

 



Classification:  Confidential  سري 
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 صندوق ألفا لألسھم السعودية       

Alpha Saudi Equity Fund 
 

عام مفتوح  اسھممذكرة المعلومات لصندوق ألفا لألسھم السعودية، وھو صندوق 
 متوافق مع المعايیر الشرعیة المجازة من قبل المستشار الشرعي المعین للصندوق، 

 AHA-883-01-01-05-18 رقم شھادة اعتماد شرعي: 
 مدير الصندوق                 

 شركة ألفا المالیة        
 أمین الحفظ            

 شركة البالد المالیة       
                      

عن الھیئة عمالً بأحكام نظام السوق المالیة، والصادرة بموجب    االستثمار الصادرةتخضع مذكرة المعلومات ھذه لالئحة صناديق 
ھـ، الموافق   16/8/1437وتاريخ  1/61/2016ھـ، والمعدلة بموجب القرار رقم  3/12/1427وتاريخ   2006-219-1القرار رقم 

 م. 23/5/2016
المحتملین قراءة محتويات مذكرة المعلومات وفھمھا. وفي حال تعذر فھم محتويات مذكرة   المستثمرين والمستثمرين ننصح 

 المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مھني. 
 إشعار

روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة علیھا. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعین  
  ردين كامل المسؤولیة عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ومنف

ر  بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبیانات الواردة في مذكرة المعلومات غی
 لة.مضل

وافقت ھیئة السوق المالیة على تأسیس الصندوق وطرح وحداته. ال تتحمل الھیئة أي مسؤولیة عن محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أي  
  تأكید يتعلق بدقتھا أو اكتمالھا، وتخلي نفسھا صراحة من أي مسؤولیة مھما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن

عتماد على أي جزء منھا. وال تعطي ھیئة السوق المالیة أي توصیة بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتھا على  اال
قرار  أن  على  وتؤكد  المعلومات،  ومذكرة  واألحكام  الشروط  في  الواردة  المعلومات  صحة  تأكید  أو  فیه  باالستثمار  توصیتھا  الصندوق  تأسیس 

 الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. االستثمار في
ألفا   اعتماد صندوق  الشرعیة    لألسھم تم  الرقابة  المجازة من قبل لجنة  الشرعیة  المعايیر  أنه صندوق استثمار متوافق مع  السعودية على 

 AHA-883-01-01-05-18رقم شھادة اعتماد شرعي:  ،للصندوقالمعینة 
 

 التالیة:  التغیرات تعكس السعودية التى لألسھم ألفا صندوق  معلوماتمذكرة    من  المعدلة النسخة ھذه
 أتعاب المحاسب القانوني: تعديل رسوم أمین الحفظ و 

% سنوياً من صافي قیمة أصول الصندوق (رسوم  0.03رسوم الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمین الحفظ رسوماً سنوية قدرھا  •
سعودي عن كل عملیة يقوم بھا الصندوق. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم  لایر    30الحفظ)، باإلضافة إلى مبلغ 

 وتدفع بشكل شھري وال تشمل ھذه الرسوم ضريبة القیمة المضافة
 

لایر سنويا (أتعاب المحاسب    45,000أتعاب المحاسب القانوني: يدفع الصندوق إلى المحاسب القانوني أتعابًا سنوية بقیمة   •
في كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشھر بشكل نصف سنوي، وال تشمل ھذه األتعاب ضريبة القیمة  القانوني)، تحتسب  

 المضافة. 
 

 م  2021 - 07 -  15  الموافق ـھ  1442  - 12 -   05  بتاريخ  المالیة السوق ھیئة الى  المرسل خطابنا حسب
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 تعريفات
 

 المعلومات ھذه:يكون للمصطلحات التالیة المعاني المبیّنة أمام كل منھا أينما وردت مذكرة 
 

تعني الالئحة التي تحمل نفس االسم والصادرة من قبل ھیئة السوق    "الئحة األشخاص المرخص لھم"
م) حسب تعديالتھا من   2005- 6-28ھـ (الموافق    1426- 5-21بتاريخ    2005-83-1المالیة بموجب القرار رقم  

 وقت آلخر؛
 ھا للعمل في الرياض بالمملكة العربیة السعودية؛ " يعني أي يوم عمل تفتح فیه البنوك أبوابيوم العمل"

المالیة"   السوق  (م/"نظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالیة  السوق  نظام  وتاريخ 30ُيعني   (
 ھـ (وتعديالته من وقت آلخر)؛ 2/6/1424

وط واألحكام، تُعني االتفاقیة الُمبرمة بین مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشر  "اتفاقیة العمیل" 
 وتنظم العالقة بین مالك الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منھما من التزامات أو مسؤولیات؛

تشیر إلى ھیئة السوق المالیة السعودية، وتشمل، كلما يسمح السیاق بذلك، كل لجنة أو لجنة  "الھیئة"  
 فرعیة أو موظف أو وكیل ُمخول من طرف الھیئة؛ 

 " يعني شركة البالد المالیة والمعینة كأمین حفظ للصندوق؛الحفظأمین "
 صندوق ألفا لألسھم السعودية؛ يعني "الصندوق"

 يعني مجلس إدارة الصندوق؛ "مجلس الصندوق"
 يعني شركة ألفا المالیة وھي الجھة المنوط بھا إدارة الصندوق؛"مدير الصندوق" 

 یذيّة الصادرة بموجب نظام السوق المالیة؛تعني الالئحة التنف"الالئحة التنفیذيّة" 
 "المحاسب القانوني" يعني مكتب اللحید والیحیى و المعین كمحاسب قانوني للصندوق؛

 يشیر إلى المؤشر الذي ُيقارن به أداء الصندوق؛ "المؤشر المعیاري" 
دوق، وفقاً لالئحة  تعني مذكرة المعلومات ھذه الصادرة فیما يتعلق بطرح وحدات الصن "مذكرة المعلومات"  

 صناديق االستثمار؛
 " يعني الطرح األولي لألوراق المالیة للجمھور في السوق األولیة بغرض االشتراك فیھا؛ الطرح األولي"
 " يعني أي طرح لألوراق المالیة في السوق المالیة الحقاً للطرح األولي؛الطرح الثانوي"

 لصندوق لالشتراك؛ يعني تاريخ طرح وحدات ا"تاريخ الطرح األولي" 
مرادفات قد تُستخَدم بالتبادل، وتشیر كل منھا إلى األوراق  "االستثمار" و"االستثمارات" و"األصول"  

 المالیة المستھدفة التي يستثمر فیھا الصندوق؛
ھي الالئحة الصادرة عن الھیئة عمالً بأحكام نظام السوق المالیة، والصادرة "الئحة صناديق االستثمار" 

م  وتاريخ 1/61/2016ھـ، والمعدلة بموجب القرار رقم    1427/ 3/12وتاريخ    2006-219-1القرار رقم  بموجب  
 م (وتعديالتھا من وقت آلخر)؛23/5/2016ھـ، الموافق  16/8/1437

االستثمار"   لمرتبة  االئتماني  التصنیف "التصنیف  جھات  إحدى  عن  الصادر  التصنیف  يعني 
بیل المثال ولیس الحصر مؤشر ستاندرد آند بورز، وموديز، وفیتش، والتي المحلیة/الدولیة، بما فیھا على س

تبدي رأيھا بشأن مستوى الجدارة االئتمانیة لدى الجھة المصدرة وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه مالكي 
وكالة موديز  ) من B3األوراق المالیة. ويعتبر أقل تصنیف يؤھل إلى التصنیف االئتماني لمرتبة االستثمار ھو (

 أو ما يعادله؛
مرادفات قد تستخدم بالتبادل، ويشیر كل منھا إلى  "المستثمر" و"المستثمرون" و"مالكو الوحدات"  

 العمیل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك وحدات فیه؛  
 تعني المملكة العربیة السعودية؛ "المملكة" 

الصندوق"   العالقة بمدير  المدي"األطراف ذوي  أي من  التابعین  تعني  الموظفین  أو  التنفیذيین  أو  رين 
 لمدير الصندوق؛ 

 تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛  "مرابحة" 
 تعني قیمة إجمالي أصول الصندوق مخصوماً منھا قیمة إجمالي التزاماته؛ "صافي قیمة األصول" 
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وحداته من خالل إصدار   ھو صندوق استثمار برأس مال متغیر، وتتم زيادة  "صندوق االستثمار المفتوح"
 وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتھم أو كلھا؛ 

يشیر إلى المعنى المنصوص علیه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح  "قرار عادي للصندوق"  
 ھیئة السوق المالیة وقواعدھا ؛

 يعني الحقوق المصدرة بغرض زيادة رأس مال الشركات؛ "إصدار حقوق األولوية"
 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فیه مالك الوحدات باستردادھا؛ "تاريخ االسترداد"

يعني الوثیقة التي يوفرھا مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات لیستخدمھا األخیر في "نموذج االسترداد"  
واألحكام. ويرد نموذج االسترداد مرفًقا بالشروط واألحكام تحت طلب استرداد وحدات الصندوق وفًقا للشروط  

 .3عنوان الملحق 
 ھو كل طلب يقدمه مالك الوحدات السترداد وحدات الصندوق؛"طلب االسترداد" 
 تعني مؤسسة النقد العربي السعودي؛ "مؤسسة النقد" 

ت الشرعیة، وھي شركة متخصصة في  المراجعة  دار  يعني  الشرعي"  التدقیق "المستشار  قديم خدمات 
 والمراجعة الشرعیة؛ 

 من الشروط واألحكام؛   1تعني التوجیھات الموضحة في الملحق  "توجیھات االستثمار الشرعیة" 
 يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛ "مبلغ االشتراك"
 يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فیه مالك الوحدات باالشتراك في وحدات الصندوق؛ "تاريخ االشتراك"

الصندوق إلى كل مستثمر لیستخدمھا األخیر في "نموذج االشتراك"   التي يوفرھا مدير  الوثیقة  يعني 
ام طلب االشتراك في وحدات الصندوق وفًقا للشروط واألحكام. ويرد نموذج االشتراك مرفًقا بالشروط واألحك

 للشروط واالحكام. 2تحت عنوان الملحق 
 يعني صافي قیمة األصل لكل وحدة في تاريخ االشتراك ذي الصلة؛ "سعر االشتراك" 

 تعني سوق األوراق المالیة السعودية؛  "تداول"
الصندوق االستثمار فیھا وفًقا ألحكام "األوراق المالیة المستھدفة"   التي يعتزم  المالیة  تعني األوراق 

 ) من مذكرة المعلومات ھذه؛ 1(ب) ( 2 البند
 /03تعني الشروط واألحكام الخاصة بصندوق ألفا لالسھم السعودية المصدرة بتاريخ    "الشروط واألحكام"

 ھـ ، ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ 10/1439/ 19الموافق   م 07/2018
صندوق. وتمثل كل  تدل على الحصة التي يمتلكھا مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في ال"الوحدة"  

 وحدة (بما في ذلك أجزاء الوحدة) حصة نسبیة في صافي أصول الصندوق؛
 يعني كل يوم عمل يتم فیه حساب سعر أي وحدة من وحدات الصندوق. "يوم التقويم" 

"شركة تابعة" و "تابع" حسب المعنى المخصص لھما في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح ھیئة  
 قواعدھا.  السوق المالیة و 

الكلي و من ثم   البدء بتحلیل االقتصاد  المبني على  التحلیل االستثماري  التنازلي" تعني اسلوب  "النھج 
يقود   التي  الشركات  ثم أسھم  و من  االقتصادية  القطاعات  تحلیل  الى مستوى  والنزول  الجزئي  االقتصاد 

 التحلیل إلیھا.  
ي المبني على البدء بتحلیل سھم شركة معینة و من  "النھج التصاعدي" تعني اسلوب التحلیل االستثمار 

االقتصاد   ثم  و من  الجزئي  االقتصاد  و  الشركة  إلیه  تنتمي  الذي  القطاع  تحلیل  الى  التدريجي  الصعود  ثم 
 الكلي.  
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 الملخص التنفیذي 
 

 صندوق ألفا لألسھم السعودية  اسم الصندوق 
 شركة ألفا المالیة  مدير الصندوق 

 شركة البالد المالیة  أمین الحفظ
 شركة ابیكس المحدودة لخدمات الصناديق. المدير اإلداري

 الريال السعودي.  عملة الصندوق 
يكمن الھدف االستثماري األساسي للصندوق في تحقیق نمو   األھداف االستثمارية 

لمالكي  الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على  المال  رأس  في 
أسھ في  االستثمار  من خالل  المدرجة  الوحدات  الشركات  م 

في األسواق المالیة السعودية وذلك وفقا للضوابط الشرعیة  
 لالستثمار.

المعیاري  المؤشر 
 للصندوق 

الضوابط   المتوافقة مع  آند بي لألسھم السعودية  مؤشر إس 
المحلیة باإلسعار   كمؤشر ( SPSHDSAL Index ) الشرعیة 

استثمارات   أن  (إال  الصندوق  أداء  تكون  لقیاس  لن  الصندوق 
 . مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من ھذا المؤشر)

ُيرجى مراجعة عوامل   مستوى المخاطرة  المعلومات،  المخاطر. لمزيٍد من  مرتفع 
 من مذكرة المعلومات. 3المخاطرة الموضحة في البند 

مالئمة   مدى 
 االستثمار 

باالستثم المرتبطة  المخاطرة  مستوى  الرتفاع  في نظراً  ار 
المعلومات، فقد ال  لما ھو موضح في مذكرة  وفقاً  الصندوق، 
يالئم الصندوق المستثمرين غیر القادرين على تحمل مخاطر 

ذلك.   في  الراغبین  غیر  أو  عالیة،  على  واستثمار  يتعین 
من مستشاريھم  االستشارة  طلب  المحتملین  المستثمرين 

المخاطر بعوامل  يتعلق  فیما  باالستثمار  الموضحة  المعنیین  ة 
 من مذكرة المعلومات. 3في البند 

لمبلغ   األدنى  الحد 
 االشتراك األولي 

 لایر سعودي. 10,000

لمبلغ   األدنى  الحد 
 االشتراك اإلضافي 

 لایر سعودي. 10,000

لمبلغ   األدنى  الحد 
 االسترداد

 لایر سعودي. 10,000

الستقبال   موعد  آخر 
و  اإلشتراك  طلبات 

 اإلسترداد: 

ظھراً (بتوقیت مدينة الرياض) من يومي االثنین   12قبل الساعة  
 واألربعاء.

العطل   يوم التقويم  أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنین  يومي 
الرسمیة في المملكة العربیة السعودية. وفي حال وافق يوم  

ي والتعامل  العربیة  التقويم  المملكة  في  رسمیة  عطلة  وم 
طلبات  وتنفیذ  الصندوق  أصول  تقويم  فسیتم  السعودية 

 االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  
العطل   يوم االشتراك أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنین  يومي 

  الرسمیة في المملكة العربیة السعودية. وفي حال وافق يوم 
العربیة   المملكة  في  رسمیة  عطلة  يوم  والتعامل  التقويم 
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طلبات  وتنفیذ  الصندوق  أصول  تقويم  فسیتم  السعودية 
 االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التالي.  

العطل   يوم االسترداد أيام  باستثناء  أسبوع  كل  من  واألربعاء  االثنین  يومي 
الرسمیة في المملكة العربیة السعودية. وفي حال وافق يوم  
العربیة   المملكة  في  رسمیة  عطلة  يوم  والتعامل  التقويم 
طلبات  وتنفیذ  الصندوق  أصول  تقويم  فسیتم  السعودية 

 ي.  االشتراك واالسترداد في يوم التقويم والتعامل التال
 في غضون خمسة أيام عمل بعد يوم التقويم.  يوم الدفع

تتجاوز   رسوم االشتراك وال تشتمل على ضريبة   2ال  االشتراك،  مبلغ  % من 
 القیمة المضافة. 

% سنوياً من صافي قیمة األصول، وتحتسب مرتین في  1.45 أتعاب اإلدارة
الصندوق  لمدير  دفعھا  ويتم  تقويم)  يوم  كل  (في  األسبوع 

 كل ربع سنوي، وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة. بش
المعامالت  تكالیف التعامل  وعموالت  ومصاريف  رسوم  كافة  الصندوق  يتحمل 

بالتكلفة   بیعھا  عن  أو  المالیة  األوراق  شراء  عن  تنتج  التي 
 الفعلیة وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة.  

صول الصندوق، باإلضافة إلى سنوياً من صافي قیمة أ  %0,03 رسوم الحفظ 
الصندوق.   30مبلغ   بھا  يقوم  عملیة  كل  عن  سعودي  لایر 

بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  وتحتسب 
 ، وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة. شھري

المحاسب   أتعاب 
 القانوني

كل    45,000 وتُدفع  تقويم  يوم  كل  في  تحتسب  سنويأ،  لایر 
 ستة أشھر، وال تشتمل على ضريبة القیمة المضافة.  

من إجمالي قیمة أصول الصندوق، بحد أدنى يبلغ   %0,07 الرسوم اإلدارية
لایر سعودي شھرياً تحتسب في كل يوم تقويم و تدفع   9,375

  15,000بشكل شھري، باإلضافة الى رسوم تأسیس بقیمة  
لایر سعودي تدفع مرة واحدة عند التأسیس . وال تشتمل ھذه 

 الرسوم على ضريبة القیمة المضافة. 
إدارة  مجلس  مكافآت 

 الصندوق 
عن   الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
فیما  المتكبدة  األخرى  المعقولة  والمصاريف  السفر  مصاريف 

تُقدر مكافآت أعضاء مجلس  يتعلق بالتزاماتھم تجاه الصندوق. و
يقدمونھا  التي  الخدمات  عن  المستقلین  الصندوق  إدارة 

) بألفي  الواحد 2,000للصندوق  االجتماع  عن  ) لایر سعودي 
عن   يزيد  ال  مستقل.    10,000وبما  عضو  لكل  سنويا  لایر 

بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  وتحتسب 
 سنوي. 

المستشار  أتعاب 
 الشرعي 

لایر    14,000لمستشار الشرعي مبلغ سنوي يعادل  يتقاضى ا
 سعودي سنويا تحتسب مرتین أسبوعیا وتدفع كل ستة أشھر.  

لایر سعودي.    7,500يدفع الصندوق رسوم رقابیة سنوية بقیمة   الرسوم الرقابیة 
بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  وتحتسب 

 سنوي. 
 

المالیة  رسوم النشر السوق  موقع  على  النشر  رسوم  الصندوق  يدفع 
بقیمة   (تداول)  يوم    5,000السعودية  كل  في  سعودي  لایر 
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تقويم. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم، وال تشتمل 
 على ضريبة القیمة المضافة. 

عن   المصاريف األخرى الناتجة  والتكالیف  المصروفات  جمیع  الصندوق  يدفع 
الصندوق بدفع مقابل أي خدمات تتعلق بأي  أنشطته. ويلتزم  

والتشغیل   والتنظیم  اإلدارة  بخدمات  يتعلق  فیما  ثالث  طرف 
الحصر   ال  المثال  سبیل  على  (ومنھا  الصندوق  إلى  المقدمة 
تشتمل  وال  الفعلیة  بالتكلفة  القانوني)  المستشار  نفقات 
المضافة،  القیمة  ضريبة  على  أعاله  المذكورة  المبالغ  جمیع 

 يتم احتسابھا في كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء.على أن  
أو   المصاريف  جمیع  عن  المسؤولیة  كذلك  الصندوق  ويتحمل 
مدير  يتكبدھا  التي  األخرى  االلتزامات  أو  التكالیف  أو  الرسوم 
النفقات  وتشمل ھذه  الصندوق.  بإدارة  يتعلق  فیما  الصندوق 

لقة بطباعة  األخرى أتعاب المستشار القانوني والنفقات المتع 
 التقارير الدورية وتوزيعھا. 

)% 0.3لن تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته (
من صافي قیمة أصول الصندوق بشكل سنوي تحسب وتخصم  
في كل يوم تقويم. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله ھي  
تُذكر   أن  على  فقط.  الفعلیة  النفقات  خصم  ويتم  تقديرية، 

 ت الفعلیة في التقرير السنوي للصندوق. النفقا
 ھـ).1439/ 24/10م (الموافق 2018/ 08/07 تاريخ الطرح األولي

في   الوحدة  سعر 
الشروط  إصدار  تاريخ 

 واألحكام

 لایر سعودي. 10
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 صندوق االستثمار  .1

 اسم الصندوق: .أ
 استثماري مفتوح. ألفا لألسھم السعودية، و ھو صندوق صندوق اسم صندوق االستثمار ھو 

 تاريخ اإلصدار والتحديث  .ب
 ھـ). 19/10/1439م (الموافق 03/07/2018صدرت الشروط واألحكام بتاريخ  

 تاريخ موافقة الھیئة على تأسیس الصندوق وطرح وحداته .ج
تمت الموافقة على إنشاء الصندوق وإصدار الوحدات من ھیئة السوق المالیة بقرار صادر بتاريخ  

 ھـ  14/10/1439 الموافقم 2018/ 28/06
 مدة الصندوق  .د

 تكون مدة الصندوق غیر محددة.
 عملة الصندوق .ه

 تكون عملة الصندوق ھي الريال السعودي. 
 

 سیاسات االستثمار وممارساته .2
 األھداف االستثمارية للصندوق  .أ

الھدف االستثماري األساسي للصندوق في تحقیق  باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل 
رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل لمالكي الوحدات من خالل االستثمار زيادة في  

الشرعیة   للضوابط  وفقا  وذلك  السعودية   المالیة  المدرجة في األسواق  الشركات  في أسھم 
الملحق   في  علیھا  المنصوص  ذلك،    1لالستثمار  إلى  وباإلضافة  واألحكام.  الشروط  ھذه  من 

معامال االستثمار في  في  للصندوق  التفوق  الصندوق  ويكون ھدف  األجل.  قصیرة  المرابحة  ت 
األداء على المؤشر المعیاري. وال تُوَزع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما ُيعاد استثمار كافة  

 األرباح الصافیة للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.
س آند بي لألسھم السعودية المتوافقة  مؤشر إالمؤشر: المؤشر المعیاري ألداء الصندوق ھو  

) كمؤشر لقیاس أداء الصندوق (إال    SPSHDSAL Indexمع الضوابط الشرعیة باإلسعار المحلیة (  
   .  أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات التي تشكل جزء من ھذا المؤشر)

 بشكل أساسينوع األوراق المالیة التي يستثمر فیھا الصندوق  .ب
 يستھدف الصندوق االستثمار في األوراق المالیة التالیة ("األوراق المالیة المستھدفة") .1

أسھم الشركات المدرجة في أي سوق مالي سعودي (بما فیھا األسواق الرئیسیة،   .أ
المختصة في   الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد 

فیھا يتم  والتي  و/أو   المستقبل  أسھم  أو  تداولھا)  أو  العامة  الملكیة  أوراق  إدراج 
 شھادات اإليداع للشركات السعودية؛ 

األسھم المطروحة للجمھور في إطار الطرح األولي أو الطرح الثانوي من قبل الشركات   .ب
السعودية المقرر إدراجھا في السوق المالي السعودي (بما فیھا األسواق الرئیسیة،  

المختصة في    وأي أسواق موازية،  الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  أخرى قد  وأي سوق 
و/أو  طرح  أي  أو  تداولھا)  أو  العامة  الملكیة  أوراق  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل 

 شھادات اإليداع للشركات السعودية؛ 
حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال الشركات السعودية المدرجة أو المقرر إدراجھا  .ج

مالي السعودي (بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية،  في أي السوق ال
وأي أسواق أخرى قد تطلقھا أو تنشئھا الجھات المختصة في المستقبل والتي يتم 

 فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛
أي أداة أو أدوات مالیة أخرى تتعلق باألوراق المالیة المذكورة في الفقرات(أ) و(ب)   .د

(بما فیھا و(ج) و(د)   المالي السعودي  التي ستدرج في السوق  أو  المدرجة  أعاله 
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تنشئھا   أو  تطلقھا  قد  أخرى  سوق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئیسیة،  األسواق 
 الجھات المختصة في المستقبل والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛ 

االستثمار   .ه السع صناديق  مالي  سوق  في  المدرجة  األسھم  فیھا  في  (بما  ودي 
تنشئھا  أو  تطلقھا  قد  أخرى  أسواق  وأي  موازية،  أسواق  وأي  الرئیسیة،  األسواق 
تداولھا)  أو  األوراق  تلك  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجھات 
الجھات  من  ومرخصة  العام  للجمھور  ومطروحة  اإلسالمیة  الشريعة  مع  والمتوافقة 

تتجاوز ھذه   أال  قیمة 50االستثمارات في مجموعھا  المختصة، على  % من صافي 
أصول الصندوق في وقت االستثمار. وعالوة ذلك ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 

يجوز  25 وال  آخر،  استثمار  وحدات صندوق  الصندوق في  أصول  قیمة  % من صافي 
 % من صافي قیمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته؛20امتالك نسبة تزيد على  

ق االستثمار العقاري المتداولة (ريتس) المدرجة أو التي ستدرج في أي سوق  صنادي .و
مالي سعودي  (بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى  
تلك  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل  في  المختصة  الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  قد 

 األوراق أو تداولھا)؛
تق .2 الصندوق  لمدير  في  يجوز  الواردة  المالیة  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  لیل 

) من ھذه المادة إلى صفر % في  1الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ھـ)و (و) من البند (
 الحاالت التالیة: 

 

إذا توقع مدير الصندوق ھبوطاً حاداً في األسواق المالیة بسبب األوضاع االقتصادية  .أ
 السیاسیة الدولیة أو اإلقلیمیة؛ المحلیة أو 

 في حال غیاب الفرص االستثمارية التي تالئم أھداف الصندوق؛ .ب
ألي سبب آخر يراه مدير الصندوق مناسباً لحماية مصالح المستثمرين، بما في ذلك  .ج

إفالس أي شركة محلیة رائدة، أو إفالس أحد المصارف المحلیة الكبیرة، أو إذا توقع  
 حاداً أو تدھوراً شديداً في وضع االقتصاد المحلي مما قد يؤثر  مدير الصندوق ھبوطاً 

 على استثمارات الصندوق تأثیراً مباشراً أو غیر مباشر.
في   .3 الواردة  المالیة  األوراق  في  لالستثمار  األدنى  الحد  تقلیل  الصندوق  مدير  قرر  إذا 

%، يجوز 0لمادة إلى ) من ھذه ا2الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ھـ) و (و) من البند (
له تخصیص كافة أصول الصندوق نقًدا أو إلى معامالت مرابحة قصیرة األجل، في الحاالت 

 الضرورية فقط وبعد موافقة الھیئة الشرعیة.  
قد يوزع مدير الصندوق جمیع أصوله في عملیات مرابحة نقدية قصیرة األجل وذلك في   .4

 الحاالت التالیة على سبیل المثال ال الحصر:
إذا توقع مدير الصندوق ھبوطا حادا في األسواق المالیة أو اإلقتصاد المحلي بسبب األوضاع   .أ

 . االقتصادية المحلیة أو السیاسیة الدولیة أو اإلقلیمیة
  اإلنخفاض متوقع استمراره لفترات طويلة في أداء أسواق األسھم السعودية؛ .ب

 يلخص الجدول التالي حدود استثمارات الصندوق:  .5
 

الحد  البیان  نوع االستثمار
األدنى 
ألصول 

 الصندوق

الحد 
األقصى 

ألصول 
 الصندوق

في   المبیّنة  األصول 
و  (ب)  و  (أ)  الفقرات 

) 1(ج) و (د) من البند (
 من ھذه المادة.

أسھم أو شھادات إيداع الشركات السعودية (بما في ذلك الطرح األولي، والطرح الثانوي،  
األولوية). أي أداة أو أدوات مالیة أخرى تتعلق باألوراق المالیة المذكورة في  وإصدارات حقوق 

المالي   السوق  في  ستدرج  التي  أو  المدرجة  المادة،  ھذه  من  و(ج)  و(ب)  الفقرات(أ) 
السعودي (بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقھا أو  

ستقبل والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛ . ال  تنشئھا الجھات المختصة في الم
يوجد حد أدنى أو أقصى للتعرض لألسواق الرئیسیة وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى  
األوراق   تلك  إدراج  فیھا  يتم  والتي  المستقبل  المختصة في  الجھات  تنشئھا  أو  تطلقھا  قد 

 المالیة أو تداولھا. 

30 % 100% 
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المرابحة   معامالت 
 قصیرة األجل 

لھا   المرخص  السعودية  المصارف  مع  المرابحة  االستثمار مباشرة عن طريق معامالت  يتم 
مؤسسة النقد العربي السعودي، أو االستثمار غیر المباشر في صناديق المرابحة، بشرط  

ومطروحة  أن تكون متوافقة مع توجیھات االستثمار الشرعیة، ومرخصة من الجھات المختصة،  
للجمھور ومدارة من جانب مدير الصندوق أو أي مدير آخر. وُيشترط لالستثمار في معامالت  
المرابحة أن يشرع مدير الصندوق في تقويم األداء السابق للطرف اآلخر أو لصندوق المرابحة،  
وسابقة أعماله وموقفه المالي واستقراره. ويقتصر التعرض الجغرافي الستثمارات المرابحة  
بالريال   و  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  قبل  من  المرخصة  المقابلة  األطراف  على 

]% من صافي أصول الصندوق، وقت االستثمار،  25السعودي فقط. ولن يتم استثمار أكثر من [
في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد. ويجب في كافة االستثمارات المباشرة في معامالت  

على األطراف المقابلة التي تحمل تقییم ائتماني لمرتبة االستثمار    المرابحة أن تكون مقصورة
أو ما يعادله) يكون صادراً عن إحدى جھات التقییم العالمیة الكبرى    BBB-(وھو ال يقل عن  

 على األقل.

 % 25 % (صفر)

األسھم   صناديق 
 السعودية المشابھة 

]%  25م استثمار أكثر من [صناديق األسھم السعودية المرخصة من الجھات المختصة. لن يت
يجوز   وال  واحد،  أسھم سعودي  في صندوق  االستثمار،  وقت  الصندوق،  أصول  صافي  من 

 % من أي صندوق لمصلحته الخاصة..20للصندوق أن يمتلك أكثر من 

 % 50 % (صفر)

االستثمار   صناديق 
المتداولة   العقاري 

 (ريتس)

ة أو التي ستدرج في أي سوق مالي  صناديق االستثمار العقاري المتداولة (ريتس) المدرج
سعودي  (بما فیھا األسواق الرئیسیة، وأي أسواق موازية، وأي أسواق أخرى قد تطلقھا أو  

 تنشئھا الجھات المختصة في المستقبل والتي يتم فیھا إدراج تلك األوراق أو تداولھا)؛

 % 50 صفر%

   صناديق أسواق النقد 
 والنقد في البنوك. 

يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسباً. وحدود التعرض  
 ) من ھذا المادة.3) والبند (2المذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند (

 % 25 % (صفر)

االستثمار حسب ما مع مراعاة الحدود المذكورة أعاله، يلتزم مدير الصندوق باتخاذ قرارات 
 يراه مناسباً وفق تقديره المطلق.

 سیاسة تركز االستثمار .ج
يلتزم مدير الصندوق بالقیود/الحدود التي تنطبق على الصندوق والموضحة في الئحة   .1

صناديق االستثمار، وھذه الشروط واألحكام، بما فیھا ضوابط االستثمار الشرعیة ومذكرة 
 المعلومات.

أكثر  .2 استثمار  يجوز  وحدات صندوق 25من    ال  الصندوق في  أصول  قیمة  % من صافي 
 استثمار آخر.

بأكثر من   .3 االحتفاظ  يجوز  آخر 20ال  استثمار  وحدات صندوق  أصول  قیمة  % من صافي 
 لمنفعة الصندوق.  

% من صافي قیمة أصول الصندوق في كافة فئات األوراق 20ال يجوز استثمار أكثر من   .4
 المالیة المصدرة من مصدر واحد. 

٪ من  25) من ھذه المادة أعاله، لن يتم استثمار أكثر من  2مع مراعاة أحكام الفقرة ( .5
صافي قیمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، بما في  
ذلك جمیع االستثمارات في األوراق المالیة الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس 

ا المال  سوق  ومعامالت  العربي  المجموعة  النقد  مؤسسة  تنظمه  لطرف  لخاضعة 
السعودي أو أي ھیئة تنظیمیة أخرى في أي إقلیم آخر غیر المملكة، يتم إبرامھا ألغراض  

 مختلفة لنفس المجموعة، أو ودائع مصرفیة ألغراض مختلفة تنتمي لنفس المجموعة. 
٪ من  10ر من  ) من ھذه المادة أعاله، لن يتم استثمار أكث2مع مراعاة أحكام الفقرة ( .6

صافي قیمة أصول الصندوق في فئة واحدة من األوراق المالیة الصادرة عن أي مصدر  
 واحد، باستثناء:

تتجاوز   - أن  يجوز  أو عن جھة سیادية، وال  المملكة  الصادرة عن حكومة  الدين  أدوات 
الدين ما نسبته   يتوافق مع 35أدوات  الصندوق، ذلك بما  % من صافي قیمة أصول 

 صناديق االستثمار.الئحة 
نسبته   - ما  تتجاوز  أال  على  المدرجة،  الدين  أصول  20أدوات  قیمة  صافي  من   %

 الصندوق.
% من صافي قیمة أصول الصندوق في أسھم مصدر واحد مدرجة  10استثمار أكثر من   -

في السوق أو في سوق مالیة منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القیمة السوقیة  
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ا إجمالي  إلى  ذي  لإلصدار  السوق  في  المدرجة  األسھم  لجمیع  السوقیة  لقیمة 
العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يھدف إلى االستثمار في األسھم المدرجة في  

 السوق أو في سوق مالیة اخرى منظمة. 
أكثر من   .7 الصندوق في األصول غیر قابلة 10لن يتم استثمار  ٪ من صافي قیمة أصول 

 للتسییل.  
اال  .8 للصندوق  يجوز  المتعلقة  ال  المالیة  األدوات  خالف  المالیة  المشتقات  في  ستثمار 

 بإصدارات حقوق األولیة المتوافقة مع ضوابط االستثمار الشرعیة. 
لن تتضمن محفظة الصندوق االستثمارية أي ورقة مالیة تتیح إجراء مطالبة بأي مبالغ  .9

لنقد أو األوراق المالیة  غیر مدفوعة بشأنھا، إال إذا امكن تغطیة ھذا السداد بالكامل من ا
 ) أيام عمل.  5القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (

 اسواق االوراق المالیة التي يستثمر بھا الصندوق  .د
 يستثمر الصندوق في السوق المالي السعودي. 

 أنواع المعامالت و األسالیب و األدوات المستخدمة في القرار االستثماري  .ه
عمل والنھج  وتجمع  التنازلي  النھج  بین  الصندوق  مدير  لدى  االستثمارية  القرارات  اتخاذ  یة 

التنازلي،   النھج  إدارة محفظة االستثمار، باستخدام  القرار. ويتولى فريق  اتخاذ  التصاعدي في 
تحلیل المؤشرات االقتصادية الھامة على الصعید المحلي، ومعدالت الفائدة الحالیة والمتوقعة  

كة القطاعات/الصناعات المحلیة باإلضافة إلى العوامل الجیوسیاسیة. ويحلل الفريق  محلیاً، وحر
إلخ.   التذبذب،  ومستوى  والمتوقعة،  التاريخیة  السیولة  مثل  بالسوق،  المتعلقة  العوامل  كذلك 
ويتبع النھج التصاعدي، الذي يتضمن بحثاً جوھرياً (يشتمل على بناء النماذج المالیة والتوقعات 

التفصیلیة) الختیار الفرص االستثمارية وتكوين المحفظة. كما يقوم فريق إدارة محفظة    المالیة
توافق   لضمان  االستثمارية  للفرص  الدوري  التقییم  بإجراء  الصندوق  لمدير  التابع  االستثمارات 

 مخصصات المحفظة مع أھداف العوائد طويلة األمد للصندوق.
است الصندوق  مدير  لدى  العمل  فريق  االستثمارات  يستخدم  لتحديد  النشط  االستثمار  راتیجیة 

التي من المتوقع لھا تحقیق عوائد على المدى الطويل عن طريق مجموعة من األبحاث المالئمة  
للشركات واألبحاث األساسیة لألطراف المرتبطة لتقويم أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة  

 . بشكل منتظم من أجل إدارة الصندوق بفعالیة أكبر
 أنواع األوراق المالیة التي ال يمكن االستثمار بھا .و

ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالیة خالف ما ورد أعاله في الفقرة (ب) من   .1
 ).2المادة (

ال يجوز للصندوق االستثمار في أي أوراق مالیة ال تتوافق مع توجیھات االستثمار الشرعیة   .2
 الشروط واألحكام.) من 1المنصوص علیھا في الملحق (

البند ( .3 المنصوص علیھا في  باتباع قیود االستثمار  الصندوق  ) من الئحة صناديق 41يلتزم 
 االستثمار.

 قیود أخرى على األوراق مالیة أو االصول التي يمكن للصندوق االستثمار بھا .ز
االستثمار بھا إال أنه  ال توجد أي قیود اخرى على األوراق مالیة أو االصول التي يمكن للصندوق  

يحق لمدير الصندوق وضع القیود الالزمة في المستقبل كما تستدعي الضرورة وذلك من خالل  
 تعديل شروط وأحكام الصندوق.

أو مديرو   .ح الصندوق  يديرھا مدير  أخرى  أو صناديق  األدنى لالستثمار في وحدات صندوق  الحد 
 صناديق آخرون 

 ال يوجد حد أدنى.
 الحصول على تمويلصالحیات  . ط

يجوز للصندوق الحصول على التمويل المتوافق مع ضوابط االستثمار الشرعیة لالستثمار في  
التمويالت عن   تزيد ھذه  أال  المستھدفة، بشرط  المالیة  % من صافي قیمة أصول  10األوراق 
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ويل  الصندوق ولمدة استحقاق ال تزيد عن سنة واحدة. إال أنه يجوز للصندوق الحصول على تم
من مدير الصندوق أو أي من تابعیه أو الھیئات المصرفیة األخرى (المرخص لھا وفق األصول من  
البنوك المركزية المختصة في اإلقلیم ذي الصلة) لتغطیة طلبات االسترداد، على أن ال يخضع 

الـ   لحد  التمويل  (10ھذا  المادة  في  علیه  المنصوص  النحو  على  صناديق %64،  الئحة  من   (
 تثمار.االس

 الحد االعلى للتعامل مع أي طرف نظیر   .ي
 % من صافي قیمة أصول الصندوق25

 سیاسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق .ك
يتبع مدير الصندوق سیاسة إدارة مخاطر تھدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في اقرب 

 المناسبة للتقلیل من أثرھا. وقت ممكن واإلفصاح عنھا لمجلس إدارة الصندوق التخاذ اإلجراءات  
 المؤشر المعیاري  .ل

مؤشر إس آند بي لألسھم السعودية المتوافقة مع  المؤشر المعیاري ألداء الصندوق ھو   .1
) كمؤشر لقیاس أداء الصندوق   SPSHDSAL Indexالضوابط الشرعیة باإلسعار المحلیة (  

تي تشكل جزء من ھذا  (إال أن استثمارات الصندوق لن تكون مقصورة على اإلستثمارات ال
   المؤشر)

ال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر المعیاري معیاراً ألداء الصندوق أو   .2
 السوق أو األسواق ذات العالقة في المستقبل. 

لیس ھناك أي ضمان لمالكي الوحدات بأن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر  .3
  أو مسايراً لألداء السابق.  سوف يكون مطابقاً 

 إعفاءات توافق علیھا ھیئة السوق المالیة بشأن القیود والحدود على االستثمار  .م
 ال ينطبق حیث لم يتقدم مدير الصندوق إلى ھیئة السوق المالیة لطلب أي إعفاءات.  

 

 المخاطر الرئیسیة لالستثمار في الصندوق  .3
التزاماً كما ھو مبین في مذكرة المعلومات ھذه، دون وجود أي ضمان يتطلب االستثمار في الصندوق  

تحقیق   على  قادر  غیر  الصندوق  يكون  أن  الممكن  ومن  الُمستثّمر.  المال  رأس  من  عائد  لتحقیق 
عائدات إيجابیة من استثماراته، وربما يتعذر بیع أصول الصندوق أو التصرف فیھا بأي شكل من أشكال 

عتبره الصندوق أنه يمثل القیمة العادلة. وبناًء علیه، قد يعجز الصندوق عن  التصرف بالسعر الذي ي
 تحقیق أي عوائد من ھذه األصول.

 مخاطر تقلب سوق األسھم -أ
تتمثل المخاطر الرئیسیة التي ينطوي علیھا االستثمار في الصندوق في تقلب أسعار األسھم، 

ال استثمارات  أسعار  في  كبیرة  تقلبات  إلى  يؤدي  قد  عائدات مما  في  الزيادة  وترتبط  صندوق. 
األسھم على المدى الطويل بمستوى أعلى من التذبذب. ومن ثم، يجب على مالكي الوحدات 
أن يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر فقدان رأسمالھم المستثمر أو جزء منه، والتسلیم بأنه  

ب ولیس ھناك ضمان  االستثمار.  لتحقیق عوائد من ھذا  توجد ضمانات  االستثمار  ال  يحقق  أن 
االستثمارات   بیع  الصندوق  مدير  على  يتعذر  وقد  اإلطالق.  على  عائدات  أي  أو  إيجابیة  عوائد 
بأسعار يعتبرھا مدير الصندوق عادلة، أو قد يتعذر علیه بیعھا في الوقت الذي يرغب فیه، وبالتالي 

 قد ال يتمكن الصندوق من تحقیق أي عوائد على اإلطالق. 
 السابق للصندوقاألداء  -ب

األداء   في الصندوق أداء على  مؤشراً  ُيعدّ  للمؤشر ال السابق األداء  أو للصندوق السابق إن 
 .المستقبل

 ضمان أداء الصندوق  -ج
 يتكرر سوف بالمؤشر أداءه مقارنة أو للصندوق المطلق األداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال
 .السابق األداء يماثل أو

 مار في الصندوق وديعة بنكیة عدم اعتبار االستث -د
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ال يعتبر االستثمار في الصندوق وديعة لدى أحد المصارف المحلیة التي تروّج أو تبیع  -
 األوراق المالیة، أو وديعة لدى أي مصرف تابع للصندوق.

أي  -ه دون  الصندوق،  في  االستثمار  نتیجة  مالیة  أي خسارة  المسئولیة عن  المستثمر  يتحمل 
مدير الصندوق، باستثناء اإلھمال أو إساءة االستخدام من طرف مدير الصندوق ضمان من جانب  

واألحكام. للشروط  وفقاً  بالتزاماته  يتعلق  المتعلقة  فیما  المحتملة  المخاطر  حول  تحذيري  بیان 
 باالستثمار في الصندوق 

 ناه.ھنالك مخاطر محتملة عديدة تتعلق باالستثمار في الصندوق كما ھو مبین في القائمة أد
 قائمة بالمخاطر المحتملة حول االستثمار في الصندوق  -و

 مخاطر التغیرات السیاسیة )1(
في   السیاسیة  بالتطورات  مباشر  غیر  بشكل  الوحدة سلبا  وسعر  الصندوق  أداء  يتأثر  قد 

 المناطق المجاورة، كون ھذه األمور قد تؤثر على جمیع األنشطة االقتصادية والتنموية. 
 االقتصاديةمخاطر األوضاع  )2(

قد يتأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا بسبب التغیرات في األوضاع االقتصادية؛ وال يتعھد  
 مدير الصندوق بأن تحقق استراتیجیات الصندوق االستثمارية أھدافه االستثمارية.

 المخاطر المتعلقة بااللتزام بالضوابط الشرعیة  )3(
المتوافق الشركات  في  إال  الصندوق  يستثمر  قد لن  ثم،  ومن  اإلسالمیة،  الشريعة  مع  ة 

كبیراً متوقعاً في   يستثني بعض الشركات التي من الممكن أن يدر االستثمار فیھا عائداً 
الضوابط   رئیسي مع  تعارض أي استثمار  تبیّن  وإذا  الشرعیة.  بالضوابط  تقیدھا  حالة عدم 

أھدافه، مما قد يؤثر الشرعیة، يكون على مدير الصندوق تصفیة ھذا االستثمار قبل تحقیق  
 سلباً على سعر الوحدة. 

 مخاطر العملة األجنبیة  )4(
أي محفظة   في  األساسیة  المالیة  لألوراق  العمالت  أسعار صرف  في  التقلبات  تؤدي  قد 

 استثمارية إلى زيادة أو نقصان قیمة الوحدات، حسب الحالة. 
 مخاطر السیولة  )5(

٪ من صافي أصول 10، تحديد نسبة  يحق لمدير الصندوق، وفقاً لالئحة صناديق االستثمار
الصندوق كحد أقصى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل. وعلیه، قد ال يتم تنفیذ 
طلب استرداد المستثمر بالكامل. فضالً عن أنه قد يصعب بیع أصول الصندوق أو التصرف 

ه قیمة عادلة.  الذي يعتبره مدير الصندوق أن  فیھا بأي شكل آخر من أشكال التصرف بالسعر
ومن ثم، قد يعجز الصندوق عن تحقیق أي عوائد من ھذه األصول، مما قد يؤثر سلبا على 

 أداء الصندوق.
 مخاطر الطرح األولي )6(

يستثمر الصندوق بشكل رئیسي في أسھم الشركات العامة التي تطرح أسھمھا للجمھور 
طوي االستثمار في الطروحات  من خالل الطروحات األولوية العامة في السوق األولیة. وقد ين

األولیة على مخاطر تتمثل في محدودية األسھم التي يمكن االكتتاب فیھا خالل فترة الطرح  
العام األولي. وقد ال تكفي معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لألسھم، أو قد يكون تاريخ  

قطاعات اقتصادية  أداء الشركة غیر كاٍف. وقد تعمل الشركة المصدرة لألوراق المالیة ضمن  
جديدة ربما يكون بعضھا ال يزال في مراحل التطوير وال يحقق الدخل التشغیلي على المدى  
القصیر، وھو األمر الذي قد يزيد من خطر االشتراك في األسھم، وقد يكون له أثر سلبي  

 على أداء الصندوق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في سعر الوحدة في الصندوق.
 ثمار في الصناديق األخرى مخاطر االست )7(

أما الصناديق األخرى التي يھدف الصندوق إلى االستثمار فیھا فقد تكون ُعرضة ھي األخرى 
لنفس المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر الرئیسیة" من مذكرة المعلومات ھذه، وقد  

 يؤثر ذلك سلباً على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.
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 سوق المال غیر المصنّفة  مخاطر االستثمار في أدوات )8(
تتمیز   ال  وھي  التصنیف،  مؤسسات  جانب  من  ُمصنّفة  غیر  المالیة  األوراق  بعض  ھناك 
المبالغ  فقدان  لخطر  الصندوق  يعرض  قد  مما  المصنّفة،  باألدوات  مقارنة  العالیة  بالسیولة 

 المستثمرة. وقد يكون لھذه العوامل أثر سلبي على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 ر عدم وجود االستثمارات المناسبةمخاط )9(

االستثمارية  باألھداف  تفي  استثمارات  الصندوق  مدير  يجد  أن  يضمن  ما  ھناك  لیس 
للصندوق. فإن تحديد االستثمارات المناسبة ينطوي على قدر كبیر من عدم الیقین الذي  

ق ينعكس بدوره على عجز مدير الصندوق عن تحديد األھداف االستثمارية وقدرة الصندو
 على تحقیق العوائد المرجوة، مما قد ينعكس سلبا على أداء الصندوق.

 مخاطر االعتماد على الموظفین الرئیسیین  )10(
يعتمد نجاح الصندوق اعتماداً كبیراً على نجاح فريق إدارته؛ وخسارة خدمات أي من أفراد  

الصندوق فريق اإلدارة بشكل عام (سواء بسبب االستقالة أو ألي سبب آخر) أو عدم قدرة 
تأثیر سلبي   لھا  يكون  الحالیین قد  بالموظفین  االحتفاظ  أو  على استقطاب موظفین جدد 

 على أداء الصندوق.
 مخاطر االئتمان )11(

يخل   أن  المحتمل  من  والتي  المرابحة،  أدوات  في  باالستثمارات  االئتمان  مخاطر  تتعلق 
قد الذي  األمر  أخرى.  أطراف  التعاقدية مع  بالتزاماته  فیھا  مبلغ    المدين  عنه خسارة  ينتج 

 االستثمار أو جزء منه أو تأخیر استرداده، مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.
 مخاطر انخفاض التصنیف االئتماني  )12(

قد  الصندوق،  فیھا  يستثمر  التي  الصكوك  من  االئتماني ألي  التصنیف  انخفاض  حال  في 
ر بدوره على أداء الصندوق يضطر مدير الصندوق إلى التصرف في ھذه الصكوك، مما قد يؤث

 تأثیراً سلبیاً.
 مخاطر االستثمار في إصدارات حقوق األولوية  )13(

الشركات  قبل  من  األولوية  حقوق  شراء  في  لحقه  الصندوق  ممارسة  عدم  يؤدي  قد 
الُمستثمر فیھا إلى انخفاض القیمة السوقیة لالستثمار الصندوق في ھذه الشركات، مما  

 ق.يؤثر سلباً على أداء الصندو
 مخاطر تضارب المصالح  )14(

يتولى مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق بحسن نیة بما يخدم مصالح مالكي الوحدات 
على أكمل وجه. وعلیه أن يعمل بحسن نیة، وأن يراعي في إدارته للصندوق مبادئ النزاھة.  

الصندوق والشركات ومع ذلك، قد يشارك المديرون والمسؤولون والموظفون التابعون لمدير 
التابعة له في المعامالت واألنشطة نیابة عن الصناديق / العمالء اآلخرين الذين قد تتعارض  
مصالحھم مع مصالح الصندوق. وقد يكون لمدير الصندوق تأثیر على المعامالت التي يكون  

لغیر فیھا لمدير الصندوق مصلحة جوھرية، أو يكون له عالقة مباشرة أو غیر مباشرة مع ا
بما يشكل تعارضاً مع واجبات مدير الصندوق تجاه مالكي الوحدات، مما قد يؤثر سلبا على 
أداء الصندوق. ولن يكون مدير الصندوق مسؤوالً أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت  

 أو تعويضات تتعلق بھذه المعامالت أو أي معامالت ذات صلة بھا أو تنتج عنھا. 
 لصندوقمخاطر إدارة ا )15(

لن يشارك مالكو الوحدات في إدارة الصندوق؛ ولن يحصلوا على المعلومات المالیة المفصلة  
التي ُيتاح لمدير الصندوق االطالع علیھا. وعلیه، ال يجوز ألي شخص شراء وحدات إال إذا 
 كانت لديه النیة في تخويل مدير الصندوق صالحیة تولي إدارة الصندوق من جمیع الجوانب.

 ر التغیُّرات القانونیة والتنظیمیة مخاط )16(
تستند المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات ھذه إلى التشريعات القائمة والمعلنة. ومن  
المحتمل إدخال تعديالت على األنظمة المعمول بھا في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة  
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صندوق وعلى استثماراته أو بالضرائب أو الزكاة خالل مدة الصندوق، والتي قد تؤثر على ال
المستثمرين. ويحق للصندوق اتخاذ بعض اإلجراءات القانونیة في حالة النزاع؛ وله االحتكام 
للدوائر   كان  ولما  نزاعات.  من  ينشأ  قد  ما  لتسوية  المملكة  في  القضائیة  السلطات  إلى 

د تطرأ على الحكومیة في المملكة الحق في تطبیق التشريعات القائمة، فإن أي تغییرات ق
 تلك التشريعات أو إخفاق تلك الدوائر الحكومیة في تطبیقھا قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

 مخاطر التمويل  )17(
على  يؤثر سلباً  قد  استثماراته، مما  أي من  و/أو  للصندوق  التمويل  الحصول على  يمكن 

أنه ينطوي    عائدات الصندوق. ومن المحتمل أن يزيد التمويل من صافي دخل الصندوق، إال
للصندوق   مختلفة  مخاطر  يشكل  وقد  المالیة  المخاطر  من  عالیة  درجة  على  أيضاً 
واستثماراته، مثل زيادة تكالیف التمويل، والتدھور االقتصادي، وتدھور ضمانات االستثمار. 
وربما تُرھن أصول الصندوق لصالح ممول معین ربما يطالب بعدئٍذ بحیازة ھذه األصول ضماناً 

ي حال تعثر الصندوق في السداد وفقاً للشروط المتعارف علیھا في ھذا النوع من  للدين ف
 التمويل. 

 المخاطر التقنیة  )18(
يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنیة في إدارة الصندوق. ومع ذلك، قد تتعرض نظم  

بشكل   المعلومات الخاصة به لالختراق أو للھجوم من خالل الفیروسات، أو قد تتعطل جزئیاً أو
كامل، مما يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة استثمارات الصندوق على نحو فعال. 
وھذا األمر من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الصندوق، ويؤثر بدوره على مالكي الوحدات 

 في الصندوق.
 مخاطر الكوارث الطبیعیة  )19(

القطاعات االقتصادية و أداء جمیع  الطبیعیة على  الكوارث  الذي قد تؤثر  االستثمارية، األمر 
يكون له تأثیر سلبي على أداء الصندوق، دون أن يكون لمدير الصندوق يد في ذلك؛ ومن 
الزالزل والبراكین والتغیرات المناخیة القاسیة وغیرھا، مما قد يؤثر  ھذه الكوارث الطبیعیة 

 سلباً على استثمارات الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق.
على   عند وبناء  المستثمر  على  يتعذر  وقد  الصندوق  وحدة  سعر  ينخفض  قد  سبق،  ما  كل 

 االسترداد الحصول على كامل مبلغ استثماره.
ويتحمل المستثمر المسئولیة عن أي خسارة مالیة نتیجة االستثمار في الصندوق، والتي قد 

جانب مدير  تنجم عن أي من المخاطر المذكورة أعاله أو عن مخاطر أخرى، دون أي ضمان من  
الصندوق، باستثناء اإلھمال أو إساءة االستخدام من طرف مدير الصندوق فیما يتعلق بالتزاماته 

 وفقاً للشروط واألحكام.
 

 معلومات عامة  .4
 الفئة المستھدفة من المستثمرين .أ

الصندوق ) أعاله، ال يعتبر االستثمار في  3نظراً للمخاطر المرتبطة باالستثمار المبینة في الفقرة (
 مناسباً للمستثمرين الذين لیس لديھم المقدرة لمواجھة نسبة مخاطر عالیة. 

 سیاسة التوزيعات .ب
باعتباره صندوق استثمار مفتوح، يتمثل الھدف االستثماري األساسي للصندوق في تحصیل  
يتم   ولن  المحققة  األرباح  استثمار  إعادة  وبالتالي سیتم  الوحدات  لمالكي  األمد  عوائد طويلة 

 توزيعھا على مالكي الوحدات. وستنعكس إعادة استثمار الدخل في قیمة وسعر الوحدات.
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 األداء السابق للصندوق .ج

 التأسیس  منذوالعائد الكلي لسنة واحدة  )1(
 منذ التأس�س  2019 

ي 
 %18.67 %22.27 2019/12/31أداء الصندوق كما �ف

 إجمالي العائدات السنوية للسنوات الماضیة  )2(
 منذ التأس�س  2019 

ي 
 %18.67 %22.27 2019/12/31أداء الصندوق كما �ف

 داء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر المعیاريأ )3(
 

 منذ التأس�س  2019 

ي 
 %18.67 %22.27 2019/12/31أداء الصندوق كما �ف

ي  
شادي كما �ف  %0.29 %7.55 2019/12/31أداء المؤ�ش االس�ت

  
 السنوات المالیة الثالث الماضیةتاريخ توزيع األرباح على مدار  )4(

 على ھذا الصندوقال ينطبق 
 أن تقارير الصندوق متاحة الطالع الجمیع من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.  )5(

 حقوق مالكي الوحدات  .د
 . تمنح الوحدات الحقوق التالیة لمالكیھا:  

 الحصول على نشرة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربیة ودون أي مقـابل .   .1
الحصول على تقرير يشتمل على صافي قیمة أصول وحدات الصندوق، و عدد الوحدات التي يمتلكھا وصافي قیمتھا،   .2

 يوما من تاريخ كل صفقة.  15و سجل بجمیع الصفقات، يقدم خالل 
 وائم المالیة المراجعة للصندوق  بدون مقابل عند طلبھا.  الحصول على الق .3
في حال وجود أي تغییرات في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، يلتزم مدير الصندوق بأخذ الموافقه من   .4

فقاً لالئحـة  مالكي الوحدات أو اشعارھم عن طريق البريد اإللكتروني بذلك التغیر ، وذلك وفقاً لنوع التغیـیر الٌمقترح و و
 صناديق االستثمار. 

 اإلشعار بأي تغییر في مجلس إدارة الصندوق  .5
الحصول على نسخة محدثة من شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات سنويا تظھر الرسوم و األتعاب الفعلیة   .6

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبھا. 
) يوما تقويمیا، بخالف االحداث  21بل االنھاء بمدة ال تقل عن (اإلشعار برغبة مدير الصندوق بانھاء صندوق االستثمار ق .7

 التي نصت علیھا الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات.  
 دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك  .8
 الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبھا من مدير الصندوق.   .9
 مسؤولیات مالكي الوحدات .ه

ل مالكو الوحدات أي مسؤولیة عن ديون أو التزامات الصندوق، وتقتصر مسؤولیتھم فقط  ال يتحم
 على مبلغ استثماراتھم في الصندوق.

الحاالت التي تستوجب إنھاء صندوق االستثمار واالجراءات الخاصة باإلنھاء، بموجب أحكام الئحة  .و
 صناديق االستثمار: 

فیجب علیه إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي إذا رغب مدير الصندوق في إنھاء الصندوق ،   .1
 يوماً من التاريخ المزمع إنھاء الصندوق فیه.   21الوحدات و الھیئة الشرعیة كتابیاً وذلك قبل 
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إنھاء   .2 اإلفصاح عن  الصندوق  ويتولى مدير  انتھائه  الصندوق عند  الصندوق تصفیة  يبدأ مدير 
 لكتروني وعلى الموقع اإللكتروني لتداول. الصندوق واإلطار الزمني لتصفیته على موقعه اإل

يجب على مدير الصندوق البدء في اجراءات تصفیة الصندوق فور انتھاءه، وذلك دون اإلخالل  .3
 بشروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات. 

 

 تقويم المخاطر .ز
   يقر مدير الصندوق بوجود آلیة داخلیة لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5
 المدفوعات المقتطعة من أصول الصندوق .أ

 أتعاب اإلدارة  )1(
أتعاب  يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعاباً إدارية سنوية ("

يعادل  اإلدارة بما  اإلدارة  1.45")  أتعاب  وتُحسب  الصندوق.  أصول  قیمة  صافي  من   %
يوم تقويم بناء على آخر تقويم لصافي قیمة األصول. ويلتزم مدير الصندوق وتستحق في كل  

بخصم أتعاب اإلدارة كل ثالثة أشھر، و ال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة،  
 على أن يتم إحتسابھا في كل يوم تقويم و دفعھا بشكل ربع سنوي. 

 رسوم الحفظ   )2(
%  سنوياً من صافي قیمة أصول  0,03سنوية قدرھا  يدفع الصندوق إلى أمین الحفظ رسوماً  

لایر سعودي عن كل عملیة يقوم بھا    30")، باإلضافة إلى مبلغ  رسوم الحفظالصندوق ("
ي، و ال تشتمل ھذه شھرالصندوق. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل  

المضافة، على أن يتم إحتسابھا في كل القیمة  يوم تقويم و دفعھا   الرسوم على ضريبة 
 . شھريبشكل 

 أتعاب المحاسب القانوني )3(
بقیمة   سنوية  أتعاباً  القانوني  المحاسب  إلى  الصندوق  ("  45,000يدفع  أتعاب  لایر 

") تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشھر، و ال تشتمل  المحاسب القانوني
ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم إحتسابھا في كل يوم تقويم و دفعھا 

 بشكل نصف سنوي.  
 الرسوم اإلدارية  )4(

% من إجمالي قیمة أصول الصندوق 0,07يدفع الصندوق للمدير اإلداري رسوما سنوية قدرھا  
لایر سعودي شھرياً وتحتسب ھذه الرسوم في   9,375")، بحد أدنى يبلغ  داريةرسوم إ("

و دفعھا   تقويم  يوم  يتم احتسابھا في كل  أن  وتدفع بشكل شھري، على  تقويم  يوم  كل 
لایر سعودي عند التأسیس. و ال تشتمل ھذه الرسوم    15,000بشكل شھري.  باإلضافة الى  
 على ضريبة القیمة المضافة. 

 س إدارة الصندوق مكافآت مجل )5(
والمصاريف   السفر  مصاريف  عن  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
أعضاء  مكافآت  وتُقدر  الصندوق.  تجاه  بالتزاماتھم  يتعلق  فیما  المتكبدة  األخرى  المعقولة 

)  2,000مجلس إدارة الصندوق المستقلین عن الخدمات التي يقدمونھا للصندوق بألفي (
لایر سعودي سنويا لكل عضو    10,000عن االجتماع الواحد وبما ال يزيد عن    لایر سعودي 

 مستقل. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي. 
 أتعاب المستشار الشرعي )6(

يعادل   سنوي  مبلغ  الشرعي  المستشار  تحتسب   14,000يتقاضى  سنويا  سعودي  لایر 
 مرتین أسبوعیا وتدفع كل ستة أشھر. 

 الرقابیة  الرسوم )7(
لایر سعودي. وتحتسب ھذه الرسوم في    7,500يدفع الصندوق رسوم رقابیة سنوية بقیمة  

 كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي. 
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 رسم النشر )8(
لایر   5,000يدفع الصندوق رسوم النشر على موقع السوق المالیة السعودية (تداول) بقیمة  

ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع سعودي في كل يوم تقويم ("رسم النشر"). وتحتسب  
بشكل سنوي، و ال تشتمل ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة، على أن يتم إحتسابھا 

 في كل يوم تقويم و دفعھا بشكل سنوي. 
 المصاريف األخرى   )9(

يدفع الصندوق جمیع المصروفات والتكالیف الناتجة عن أنشطته. ويلتزم الصندوق بدفع مقابل 
تتعلق بأي طرف ثالث فیما يتعلق بخدمات اإلدارة والتنظیم والتشغیل المقدمة  أي خدمات  

. وال تشتمل جمیع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القیمة  إلى الصندوق بالتكلفة الفعلیة
 .المضافة، على أن يتم احتسابھا في كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء

المسؤولیة عن جمیع المصاريف أو الرسوم أو التكالیف أو االلتزامات ويتحمل الصندوق كذلك  
 األخرى التي يتكبدھا مدير الصندوق فیما يتعلق بإدارة الصندوق.

% من صافي قیمة أصول الصندوق  0.3لن  تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته  
المذكورة  بشكل سنوي،  و تحسب و تخصم عند كل يوم تقويم. ويشار إ النفقات  أن  لى 

الفعلیة في   النفقات  تُذكر  أن  فقط. على  الفعلیة  النفقات  ويتم خصم  تقديرية،  أعاله ھي 
 التقرير السنوي للصندوق.

والمديرين  إدارته  مجلس  وأعضاء  الصندوق  مدير  مطالبة  وعدم  بتعويض  الصندوق  يلتزم 
ل التابعین للصندوق من جمیع والموظفین والوكالء والمستشارين والشركات التابعة والعما

المطالبات وااللتزامات والتكالیف والمصاريف، بما في ذلك األحكام القضائیة والنفقات القانونیة  
بھا   يقومون  التي  لألعمال  نتیجة  يتکبدونھا  قد  التي  والتسوية  للترافع  المدفوعة  والمبالغ 

وأدائه لعمله بما يحقق    باسم الصندوق، شريطة قیام مدير الصندوق بواجباته بحسن نیة،
 مصلحة الصندوق الفضلى، وطالما لم ُيوجه إلیه أي اتھام باإلھمال جسیم أو االحتیال.

 تكالیف التعامل:   )10(
يتحمل الصندوق جمیع تكالیف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدھا نتیجة شراء وبیع  

ارير المدققة السنوية ونصف االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي ھذه التكالیف في التق
وال تشتمل جمیع المبالغ المذكورة أعاله على ضريبة القیمة المضافة، على أن     السنوية. 

 يتم احتسابھا في كل يوم تقويم ودفعھا عند االقتضاء.
 جدول الرسوم والمصاريف وكیفیة احتسابھا ووقت دفعھا .ب
 كیفیة االحتساب ووقت الدفع  المقدار  الرسم 

رسوم 
 اإلشتراك 

مبلغ 2 من  أقصى  بحد   %
عملیة   كل  على  االشتراك 
اشتراك مبدئیة أو الحقة يقوم  
تشتمل  وال  المستثمر  بھا 
 على ضريبة القیمة المضافة. 

يتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم مبلغ االشتراك، 
لمدير  يحق  الشك،  ولتجنب  الصندوق.  مدير  إلى  وتُدفع 

 م اشتراك كما يراه مناسباً.الصندوق أن يتنازل عن أي رسو
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 أتعاب اإلدارة
 

قیمة 1.45 صافي  من   %
تشتمل  وال  الصندوق،  أصول 

 .على ضريبة القیمة المضافة

بناء على آخر تقويم   تحتسب وتستحق في كل يوم تقويم 
أتعاب   بخصم  الصندوق  مدير  ويلتزم  األصول.  قیمة  لصافي 

 اإلدارة كل ثالثة أشھر. 

 رسوم الحفظ 
 

قیمة %  0,03 صافي  من 
الصندوق بإلضافة إلى  أصول 

لایر سعودي عن كل    30مبلغ  
عملیة يقوم بھا الصندوق، وال 
القیمة  ضريبة  على  تشتمل 

 المضافة.

تحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل ربع 
 سنوي. 

اتعاب 
المحاسب 
 القانوني

تتجاوز   لایر   45,000ال 
على  تشتمل  وال  سعودي، 

 مة المضافة.ضريبة القی

 تحتسب في كل يوم تقويم وتدفع كل ستة أشھر. 

الرسوم 
 اإلدارية

قیمة 0,07 إجمالي  من   %
أدنى  بحد  الصندوق،  أصول 

سعودي   9,375يبلغ   لایر 
الى  باإلضافة  شھرياً، 

رسوم    15,000 لایر سعودي 
واحدة. ال  تدفع مرة  تأسیس 
على  الرسوم  ھذه  تشمل 

 ضريبة القیمة المضافة.

بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  تحتسب 
 شھري.

مكافآت 
مجلس إدارة 

 الصندوق 
 

لایر سعودي عن كل    2,000
عن   يزيد  ال  بما  اجتماع 

لایر سنويا لكل عضو  10,000
 مستقل. 

بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  تحتسب 
 سنوي. 

 

أتعاب 
المستشار 

 الشرعي 

لایر سعودي سنويا. تحتسب مرتین أسبوعیا وتدفع كل ستة    14,000مبلغ سنوي يعادل  
 أشھر.

الرسوم 
 الرقابیة 

 لایر سعودي.  7,500
 

بشكل  وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  تحتسب 
 سنوي. 

بشكل  لایر سعودي. 5,000 رسوم النشر وتدفع  تقويم  يوم  كل  في  الرسوم  ھذه  تحتسب 
 سنوي. 

المصاريف 
 األخرى

% من صافي قیمة أصول الصندوق 0.3تتجاوز المصاريف األخرى المذكورة أعاله ما نسبته  لن  
القیمة   ضريبة  على  تشتمل  وال  تقییم  يوم  كل  عند  تخصم  و  تحتسب  و  سنوي  بشكل 
المضافة. ويشار إلى أن النفقات المذكورة أعاله ھي تقديرية، ويتم خصم النفقات الفعلیة  

 فقط 
تكالیف 
 التعامل 

لصندوق جمیع تكالیف المعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدھا نتیجة شراء وبیع  يتحمل ا
االستثمارات. ويجب اإلفصاح عن إجمالي ھذه التكالیف في التقارير المدققة السنوية ونصف  

 السنوية. 
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 تفاصیل الرسوم المفروضة فیما يتعلق بطلبات االشتراك واالسترداد  .ج
 رسوم االشتراك )1(

% بحد أقصى من مبلغ االشتراك على كل عملیة اشتراك 2اشتراك مقدارھا  تحتسب رسوم  
، وال تشتمل  ")رسوم االشتراكمبدئیة أو الحقة يقوم بھا المستثمر في وحدات الصندوق ("

. ويتم استقطاع رسوم االشتراك لحظة استالم  ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة
وق. ولتجنب الشك، يحق لمدير الصندوق أن يتنازل مبلغ االشتراك، وتُدفع إلى مدير الصند
 عن أي رسوم اشتراك كما يراه مناسباً.

 رسوم االسترداد   )2(
 ال توجد رسوم مقابل عملیات االسترداد المبكر.

 رسوم نقل ملكیة  )3(
 . ال توجد رسوم مقابل عملیات نقل الملكیة 

 ضريبة القیمة المضافة .د
الرسوم إلى جمیع  يشار  ذلك  يذكر خالف  لم  دون   ما  المعلومات ھذه  والمصاريف في مذكرة 

احتساب ضريبة القیمة المضافة، وبالتالي في حال استحقاق ضريبة القیمة المضافة على أي  
خدمة أو سلعة مقدمة من الغیر لصالح للصندوق أو مدير الصندوق بصفته مديراً للصندوق، يلتزم  

االعتبار   بعین  الضريبیة  المستحقات  بأخذ  الصندوق  المدفوع من مدير  المقابل  زيادة  يتم  حیث 
على  المستحقة  المضافة  القیمة  ضريبة  تعادل  بقیمة  العالقة  ذات  الخدمة  لمزود  الصندوق 

 الصندوق.
وبناًء على ذلك، يجدر على المستثمرين األخذ بعین االعتبار كیفیة تطبیق ضريبة القیمة المضافة  

 لى الصندوق. على المبالغ المستحقة للصندوق أو تلك المستحقة ع
 

مالكي  .ه من  أو  الصندوق  أصول  من  تدفع  التي  والمصاريف  الرسوم  يوضح جمیع  افتراضي  مثال 
 الوحدات

 صافي مبلغ أستثمر ما الجدول التالي يوضح استثماراً افتراضیا لمالك وحدات بافتراض أن عمیالً 
 العائد سعودي وكان لایر  50,000,000حجمه   سعودي في الصندوق والذي يبلغ لایر  5,000,000

 :% 10 السنوي

 أنواع الرسوم 
نسبة الرسوم من  

صافي قیمة األصول  
 (سنوي)

مبلغ الرسوم (سنوياً) بالريال  
 سعودي  

 المبالغ التي تُدفع من مالكي الوحدات 

 100,000 % (من مبلغ االشتراك) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رسوم االشتراك                                                                                                                

 المبالغ التي تُدفع من أصول الصندوق 

 4,500 %  0,09 أتعاب مراجع الحسابات  

 2,000 %  00,04 مكافآت مجلس إدارة الصندوق  

 1,400 %   0,028 أتعاب المستشار الشرعي 

 750 %   0,02 الرسوم الرقابیة  

رسوم النشر على موقع 
السوق المالیة السعودية  

 (تداول) 
0,01   % 

500 

 1,500 %  0,03 رسوم الحفظ  
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 التقويم والتسعیر .6
 وصف لطريقة التقويم وأساس األصول األساسیة .أ

المالیة المستھدفة   الصندوق، يتم تقییم االستثمارات في األوراق  ألغراض تحديد قیمة أصول 
اإلغالق الرسمیة في يوم التقويم في السوق  المدرجة/المتداولة في السوق المالیة بأسعار  

ذات الصلة. وفي حال عدم تداول ھذه األوراق المالیة في يوم التقويم، ُيستخدم آخر سعر إغالق  
رسمي لألوراق المالیة في السوق ذات الصلة. وتُستحق األرباح/ توزيعات األرباح واجبة الدفع 

المشتراة من خالل عملیة بناء سجل األوامر بتكلفة    حتى يوم التقويم. ويتم تقويم األوراق المالیة
األوراق   تداول ھذه  بدء  تاريخ  المالیة حتى  األوراق  في  الصندوق  مدير  اشتراك  تاريخ  من  تبدأ 
المالیة في السوق المالیة. ويتم تقويم األوراق المالیة المستھدفة التي تم تخصیصھا عن طريق  

الفعلیة كما من تاريخ الحقوق السابقة حتى تاريخ بدء  أحد إجراءات الشركات بناء على قیمتھا  
تداول األوراق المالیة في السوق. وعلى وجه التحديد، إذا كانت الورقة المالیة تمثل وحدة في 
صندوق آخر، يجب تقويم ھذه األوراق المالیة على أساس آخر سعر للوحدة تعلن عنه الصناديق  

االستثمارات المباشرة في أدوات سوق المال التي ال حتى تاريخ سريان التقويم. ويجب تقويم  
تتداول في السوق المالیة على أساس التكلفة مضافاً إلیھا األرباح المستحقة حتى يوم التقويم.  

 ويضاف النقد إلى أصول الصندوق لیصل إلى القیمة اإلجمالیة ألصول الصندوق.
 عدد نقاط التقويم وتكرارھا  .ب

وفي حال وافق يوم    في يومي االثنین واألربعاء من كل أسبوع.  ُيحتسب سعر وحدة الصندوق
التقويم يوم عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودية فسیتم تقويم أصول الصندوق في يوم 

 التقويم التالي.   
 اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حال الخطأ في التقويم أو تحديد األسعار .ج

) من الئحة صناديق االستثمار والُمتعلقة باالجراءات التي تتخذ في حال الخطأ في    68يلتزم مدير الصندوق بالمادة (  
 التقويم أو التسعیر للوحدة ، والتي تتضمن ما يلي :  

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ ، يجب على   .أ
 مدير الصندوق توثیق ذلك .  

يجب على مدير الصندوق تعويض جمیع مالكي الوحدات المتضررين ( بما في ذلك مالكي الوحدات السابقین   .ب
 ) عن جمیع أخطاء التقويم أو التسعیر دون تأخیر .  

% أو    0.5على مدير الصندوق إبالغ الھیئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعیر يشكل ما نسبته  يجب   .ج
أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير  

 ناديق االستثمار  ) من الئحة ص 71الصندوق العام التي يعدھا مدير الصندوق وفقاً للمادة (  
 وصف طريقة حساب سعر الوحدة     .د

يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قیمة أصول الصندوق على عدد 
الوحدات المصدرة ويتم تحديد أسعار االشتراك واالسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب  
والتي تمثل ما   الوحدة، مع إضافة رسوم االشتراك إن وجدت  أو استردادھا في سعر  شراءھا 

لایر   9,375% (0,225  الرسوم اإلدارية
 شھر)   12شھريا * 

11,250 

 23,400 %   0,528 إجمالي الرسوم و المصاريف   

صافي العائد المحقق خالل  
 500,000 %   10 الفترة  

 – رصید االستثمار نھاية السنة 
 5,476,600 - قبل خصم رسوم اإلدارة 

% من صافي قیمة 1.45 رسوم اإلدارة  
 أصول الصندوق. 

79,410 

رصید االستثمار نھاية  
بعد خصم رسوم    -السنة 
 اإلدارة  

- 
5,397,189 
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أعلى من قیمة االشتراك وذلك في حالة طلبات االشتراك فقط، وال تشتمل  %) كحد  2نسبته (
 .ھذه الرسوم على ضريبة القیمة المضافة

 كیفیة اإلعالن عن سعر الوحدة .ه
سیتم نشر صافي قیمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في كل يوم عمل يلي يوم التقويم على  

، و على  www.tadawul.com.saعبر الرابط    الموقع اإللكتروني للسوق المالیة السعودية (تداول)
  www.alphacapital.com.saالموقع االلكتروني للشركة 

 

 التعامل .7
 الطرح األولي، وتاريخ البدء والمدة والسعر األولي .أ

م و لمدة عشرون يوما 07/2018/  08سوف تتم عملیة الطرح األولي لوحدات الصندوق بتاريخ   
لایر سعودي للوحدة الواحدة. ال يوجد حد أدنى لمبلغ االشتراك المستھدف جمعه قبل    10بسعر  

 يوما.    20بدء تشغیل الصندوق، و سوف يباشر الصندوق التشغیل بمجرد إنتھاء فترة الطرح البالغة  
 ر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل آخ .ب

ظھراً (بتوقیت مدينة الرياض) من يومي    12يكون آخر موعد الستالم الطلبات ھو قبل الساعة  
الطلبات   تقديم  تاريخ  على  االسترداد  وتاريخ  االشتراك  تاريخ  تحديد  ويعتمد  واألربعاء.  االثنین 

 المستوفاة. 
 علیمات لالشتراك في الوحدات أو استردادھاإجراءات تقديم الت .ج

إذا رغب أي مستثمر في شراء وحدات في الصندوق، فیجب أن يقوم بذلك من خالل استیفاء  
 وتقديم المستندات التالیة إلى مدير الصندوق:

مدير   - لدى  قائماً  عمیالً  المستثمر  يكن  لم  (ما  ومعتمدة/موقعة  مستوفاة  العمیل،  اتفاقیة 
 الصندوق)؛

قائماً لدى مدير  الشر - وط واألحكام، مستوفاة ومعتمدة/موقعة (ما لم يكن المستثمر عمیالً 
 الصندوق)؛

 نموذج طلب االشتراك، مستوفى ومعتمد/موقع. -
يلتزم المستثمرون الراغبون في شراء وحدات في الصندوق بتقديم المستندات المذكورة أعاله 

ريع أو بالید، أو إرسالھا عبر الوسائط اإللكترونیة  إلى مدير الصندوق عن طريق البريد أو البريد الس
  sales@alphacapital.com.saالمعتمدة أو عبر البريد اإللكتروني 

الذكر،   سالفة  المطلوبة  المستندات  الصندوق  مدير  تلقى  إذا  مستوفیاً  االشتراك  طلب  ُيعتبر 
م إلى  يتسلم مالك باإلضافة  أن  للصندوق. على  المحددة  الحسابات  أرقام  بالغ االشتراك في 

الوحدات، بعد االشتراك، تأكیداً على امتالك الوحدات من مدير الصندوق، ويتضمن ھذا التأكید 
 تفاصیل االشتراك.

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

 التالي.
أي تعلیمات    ويجوز لمدير الصندوق، بناء على تقارير مكافحة غسل األموال و "اعرف عمیلك" أو

تصدر عن أي جھة رقابیة حكومیة، رفض طلبات االشتراك. ولمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك 
أي   دون خصم  االشتراك  مبلغ  ُيرد  الحال،  وفي ھذه  المالیة.  السوق  نظام  يخالف  قد  أنه  يرى 

ل أيام عمل من تاريخ الرفض. ولمدير الصندوق الحق في تباد  5رسوم أو خصومات خالل فترة  
الداخلي   التدقیق  متطلبات  تلبیة  بغرض  الحفظ  أمین  مع  بالمستثمرين  المتعلقة  المعلومات 

 ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرھاب.
 

 
 
 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alphacapital.com.sa/
mailto:sales@alphacapital.com.sa
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 عملیة االسترداد 
يمكن لمالكي الوحدات طلب استرداد كل أو بعض وحداتھم بعد استیفاء وتوقیع نموذج االسترداد  

وق عن طريق البريد أو البريد السريع أو بالید، أو إرساله عبر  وتقديمه مستوفیاً إلى مدير الصند
  sales@alphacapital.com.saالوسائط اإللكترونیة المعتمدة أو عبر البريد اإللكتروني 

مستوفیاً. وفي حال استالم طلب ويعتمد كل يوم استرداد على تاريخ تلقي طلب االسترداد  
االسترداد المستوفى قبل حلول الموعد النھائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد ھو نفسه  
بعد  المستوفى  االسترداد  طلب  استالم  حال  وفي  الطلب.  استالم  فیه  تم  الذي  العمل  يوم 

تالي لیوم استالم الطلب.  الموعد النھائي لتلقي الطلبات، يكون يوم االسترداد ھو يوم العمل ال
الصندوق، يتضمن تفاصیل   تأكید من مدير  الوحدات على  الحالتین، يحصل مالكو  وفي أي من 

 االسترداد.
بناء على التعلیمات الكتابیة الموجھة إلى مالك الوحدات، يحق للصندوق استرداد كامل الوحدات  

اري (الذي سیمثل صافي قیمة  المملوكة لمالك الوحدات، بشكل إجباري، بسعر االسترداد الس
الصندوق. ويحق لمدير الصندوق  أصول الصندوق) إذا رأى مدير الصندوق أن ذلك في مصلحة 

 كذلك استرداد الوحدات في الصندوق بشكل إجباري في األحوال التالیة: 
إذا رأى مدير الصندوق أن استمرار ملكیة المستثمر للوحدات يضر بمصلحة الصندوق من  -

مالیة أو الضريبیة أو القانونیة أو التنظیمیة، أو يتعارض مع ھذه الشروط واألحكام الناحیة ال
 واتفاقیة االشتراك؛ أو 

إذا تبین أن أي من اإلقرارات المقدمة من مالك الوحدات في اتفاقیة االشتراك غیر صحیحة   -
 أو لم تعد سارية. 

 ودفع متحصالت االسترداد الحد األدنى لالشتراك واالسترداد والمدة بین طلب االسترداد  .د
األوقات ھو   الصندوق في جمیع  لمبلغ االشتراك في  األدنى  الحد  لایر سعودي   10,000يكون 

 ").الحد األدنى لمبلغ االشتراك("
 لایر سعودي لجمیع فئات الوحدات. 10,000يكون الحد األدنى لمبالغ االشتراك الالحقة  

لایر سعودي لكل مستثمر. إذا كان من شأن أي عملیة استرداد   10,000الحد األدنى لالسترداد  
األدنى  الحد  أقل من  إلى  الصندوق  المستثمرين في  بأحد  الخاص  أن تخفض قیمة االستثمار 
لمبلغ االشتراك، يتم استرداد كامل مبلغ استثمار المستثمر. وتدفع جمیع عوائد االسترداد بعملة  

 دوق عن طريق اإليداع في حساب مالك الوحدات. الصن
لیوم   التالي  الخامس  العمل  يوم  في  العمل  انتھاء  قبل  االسترداد  عائدات  للمستثمرين  وتُتاح 

 التقويم. 
  سجل مالكي الوحدات .ه

يلتزم مدير الصندوق باالحتفاظ بسجل لمالكي الوحدات في المملكة؛ ويكون لھذا السجل حجیة  
ال لألشخاص  على  بالنسبة  الحصول  الوحدات  لمالكي  يمكن  الصندوق.و  في  للوحدات  مالكین 

السجل   يظھر  و  الصندوق.  مدير  من  الطلب  عند  مجانا  السجل  في  بھم  الخاصة  المعلومات 
 المعلومات التالیة كحد أدنى: 

 اسم مالك الوحدات و عنوانه.  .1
السجل التجاري، بحسب  رقم الھوية الوطنیة لمالك الوحدات أو رقم اإلقامة او جواز السفر او   .2

 الحال. 
 جنسیة مالك الوحدات.   .3
 تاريخ تسجیل مالك الوحدات في السجل.   .4
 بیانات بجمیع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي اجراھا مالك الوحدات  .5
 الرصید الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات  .6
 أي قید أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.  .7

 مار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد استث .و

mailto:sales@alphacapital.com.sa
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من الممكن استثمار مبالغ االشتراك في صناديق أدوات النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظیم  
ھیئة السوق المالیة، إلى حین الوصول إلى الحد األدنى من المبلغ المطلوب، وذلك بما يتوافق  

 م الصندوق.مع ما ورد في مذكرة المعلومات ھذه وشروط وأحكا
 الحد األدنى لحجم الصندوق المبدئي .ز

وفي حال طلب ھیئة السوق     لن يكون ھنالك حد أدنى للمبلغ المستھدف لبدء عمل الصندوق.
المالیة القیام باي اجراء تصحیحي فان مدير الصندوق سیلتزم باية لوائح أو تعامیم صادرة بھذا 

 الخصوص.  
ماليین لایر سعودي أو ما يعادلھا   10الالزمة لضمان استیفاء متطلب  بیان اإلجراءات التصحیحیة   .ح

 كحد أدنى لصافي قیمة أصول الصندوق 
الصندوق عن عشرة ماليین لایر سعودي لمدة أقصاھا   في حال انخفضت صافي قیمة أصول 

السوق  ستة أشھر، سیقوم مدير الصندوق باشعار الھیئة أوال وبعد ذلك بتحلیل ودراسة حالة  
والخیارات التي تخدم مصالح مالكي الوحدات من تسییل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات 
الوحدات  مالك  إلجتماع  بطلب  الصندوق  مدير  سیقوم  وعلیه  الصندوق،  في  الوحدات  مالك 
والتصويت على الخیارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح الھیئة وسیقوم  

صوت    مدير حال  وفي  السوق،  موقع  وفي  اإللكتروني  موقعه  في  ذلك  باإلعالن عن  الصندوق 
عشرة   إلى  أصوله  قیمة  صافي  لرفع  الصندوق  في  استثماراتھم  زيادة  بعدم  الوحدات  مالكي 
ماليین لایر سعودي سیقوم مدير الصندوق بتسییل أصول الصندوق بعد أخذ الموافقات الالزمة  

 . . من الھیئة 
 تعلیق التعامل في الوحدات تأجیل أو  . ط

على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت الھیئة 
بذلك وال يحق لمدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال في أي  

 من الحاالت اآلتیة: 
لمستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد  إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار ا .1

المبالغ   دفع  وسیتم  الُمسَتثمر.  المبلغ  كامل  استرداد  فسیتم  لالشتراك،  لمبلغ  األدنى 
 المستردة بعملة الصندوق بقیدھا لحساب المستثمر.

% من صافي  10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قیمة طلبات االسترداد بما فیھا التحويل نسبة   .2
ندوق في يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق  قیمة أصول الص

أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحیث ال يتجاوز إجمالي قیمة  
نسبة   يوم  10الطلبات  في  تأجیلھا  تم  التي  والتحويل  االسترداد  طلبات  تنفیذ  وسیتم   .%

% ،على أن ال يتجاوز تأخیر تقويم األصول 10ھا دائماً لنسبة  التقويم الالحق مباشرة مع خضوع
 لمدة يومي عمل من الموعد النھائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد. 

 صالحیة مدير الصندوق بتعلیق طلبات االشتراك أو االسترداد .ي
التعامل  يجوز لمدير الصندوق، بناء على تقديره المطلق، تأجیل أي طلب استرداد في حال تعلیق  

في السوق األولیة التي يتم فیھا تداول األوراق المالیة أو األصول األخرى المملوكة للصندوق،  
إما بشكل عام أو فیما يتعلق بأصول الصندوق التي يعتقد مدير الصندوق، ألسباب معقولة، أنھا 

 جوھرية لصافي قیمة أصول الصندوق.
الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشت يتوافق مع يقوم مدير  تأخیر، بما  راك واالسترداد دون أي 

 ) من ھذه المذكرة.7الفقرة (
الصندوق   ولمدير  استرداد.  أي طلب  تأجیل  المطلق،  تقديره  بناء على  الصندوق،  لمدير  ويجوز 
في   التعامل  وقف  الحصر)  ال  المثال  (على سبیل  حال  في  التقديرية  السلطة  ھذه  استخدام 

كل عام أو التعامل في األوراق المالیة التي تشكل نسبة كبیرة  السوق المالیة ذات الصلة بش
من حجم السوق ذات الصلة، ويرى مدير الصندوق ألسباب معقولة صعوبة تحديد صافي قیمة  

 األصول لكل وحدة بسبب ھذا التعلیق. 
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إضافًة، على مدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق في حال أمرت  
ھیئة بذلك وال يحق لمدير الصندوق أن يعلق االشتراكات واالسترداد في وحدات الصندوق، إال ال

 في أي من الحاالت اآلتیة:
إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المستثمر في الصندوق إلى أقل من الحد   .3

دف وسیتم  الُمسَتثمر.  المبلغ  كامل  استرداد  فسیتم  لالشتراك،  لمبلغ  المبالغ  األدنى  ع 
 المستردة بعملة الصندوق بقیدھا لحساب المستثمر.

% من صافي  10في أي يوم تقويم، إذا تجاوزت قیمة طلبات االسترداد بما فیھا التحويل نسبة   .4
قیمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق  

ل على أساس تناسبي بحیث ال يتجاوز إجمالي قیمة  أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحوي
نسبة   يوم  10الطلبات  في  تأجیلھا  تم  التي  والتحويل  االسترداد  طلبات  تنفیذ  وسیتم   .%

% ،على أن ال يتجاوز تأخیر تقويم األصول 10التقويم الالحق مباشرة مع خضوعھا دائماً لنسبة  
 شتراك واالسترداد. لمدة يومي عمل من الموعد النھائي لتقديم طلبات اال

 

 خصائص الوحدات .8
لمذكرة  وفقاً  واحدة،  فئة  من  الصندوق،  في  الوحدات  من  محدود  غیر  إصدار عدد  الصندوق  لمدير 
المعلومات والشروط واألحكام ھذه. وتمثل كل وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال  

 للتحويل من فئة إلى أخرى.   يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وھي غیر قابلة
ال يجوز لمدير الصندوق إصدار شھادات ملكیة للوحدات في الصندوق، ولكن يحتفظ مدير الصندوق 
بسجل لجمیع مالكي الوحدات. وبعد كل معاملة يقوم بھا المستثمر، يتلقى ھذا المستثمر تأكیدا  

ا تصفیة  حال  وفي  للمعاملة.  الكاملة  التفاصیل  على  يحتوي  مالكي  خطیاً  لجمیع  يكون  لصندوق، 
الوحدات حصة من صافي قیمة أصول الصندوق المتاحة للتوزيع على مالكي الوحدات، حسب نسبة  
تكون  الصندوق  أصول  صافي  في  الوحدات  مالكي  حقوق  أن  بمعنى  الصندوق،  في  مساھمتھم 

 متساوية.
 

 المحاسبة وتقديم التقرير .9
ديسمبر من كل سنة   31المالیة للصندوق(والواقعة في  يلتزم مدير الصندوق في نھاية السنة   .أ

السنوية   وتقاريره  للصندوق،  المدققة  المالیة  القوائم  تتضمن  سنوية  تقارير  بإعداد  میالدية) 
 المختصرة، والتقارير األولیة  وفقاً لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق االستثمار.

يوم عمل من تاريخ نھاية المدة    70ات في موعد أقصاه  تُتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحد  .ب
الموقع  وعلى  الصندوق  لمدير  اإللكتروني  الموقع  على  بنشرھا  وذلك  التقرير،  يشملھا  التي 

 اإللكتروني لسوق األوراق المالیة السعودية ("تداول").  
تاريخ نھاية المدة ) يوم عمل من  35ويجب إعداد التقارير األولیة وإتاحتھا الطالع الجمھور خالل (

الموقع  وعلى  الصندوق  لمدير  اإللكتروني  الموقع  على  بنشرھا  وذلك  التقرير،  يشملھا  التي 
الوحدات   أصول  قیمة  صافي  تفاصیل  وحدات  مالك  لكل  الصندوق  مدير  لتداول.يوفر  اإللكتروني 

ل معاملة  ) يوماً من تاريخ ك15المملوكة له، وسجل المعامالت في وحدات الصندوق وذلك خالل (
الوحدات في  مالكي  معامالت  يلخص  بیاناً سنوياً  الصندوق  مدير  الصندوق.ويرسل  وحدات  في 
وحدات الصندوق خالل السنة المالیة إلى مالكي الوحدات (وكذلك مالكي الوحدات السابقین  

) يوما عمل من انتھاء السنة  30خالل السنة التي ُيعد فیھا البیان)، وذلك في غضون ثالثین (
مالك  ا على  المفروضة  والرسوم  والنفقات  الخدمات  لرسوم  عرضاً  البیان  ھذا  ويتضمن  لمالیة. 

الوحدات، وفقاً لما ھو محدد في الشروط واألحكام، باإلضافة إلى تفاصیل كافة المخالفات لحدود 
واألحكام  الشروط  ومستند  االستثمار  صناديق  الئحة  في  علیھا  المنصوص  االستثمار 

المتعلقة    للصندوق.ويتولى المعلومات  عن  باإلفصاح  ربع سنة،  كل  نھاية  عند  الصندوق،  مدير 
ھذه   تتضمن  أن  على  لتداول.  اإللكتروني  الموقع  على  أو  اإللكتروني  موقعه  على  بالصندوق 

 المعلومات، كحد أدنى، ما يلي:
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ا في  قائمة المصدرين الذين تمثل أوراقھم المالیة أكبر عشرة استثمارات للصندوق ونسبھا كم  .1
 الیوم األول من ربع السنة.

نسبة إجمالي الرسوم والنفقات المتعلقة بالربع المعني إلى متوسط صافي قیمة أصول الصندوق  .2
 خالل الربع. 

 مبلغ ونسبة األرباح الموزعة في الربع، إن وجدت؛ .3
 المعني.قیمة استثمارات مدير الصندوق ونسبة صافي قیمة األصول كما في نھاية الربع  .4
 قیمة ونسبة نفقات التعامل خالل الربع المعني إلى متوسط صافي قیمة األصول.  .5
 معايیر ومؤشر قیاس المخاطر. .6
 معايیر ومؤشر أداء الصندوق.   .7
 نسبة المديونیة إلى صافي قیمة أصول الصندوق في نھاية الربع المعني. .8
المالیة األولى للصندوق و التي  سوف تتوفر أول قائمة مالیة مراجعة للصندوق في نھاية السنة  .ج

 م.  2018ديسمبر  31تنتھي بتاريخ 
 تتوافر القوائم المالیة السنوية المراجعة لمالكي الوحدات دون مقابل عند طلبھا. .د

 

 مجلس إدارة الصندوق .10
 قام مدير الصندوق بتعیین مجلس إدارة مكون من السادة التالیة أسماؤھم:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة .أ
 عضو غیر مستقل  رئیس المجلس و –بن خالد بن عبدهللا الدامر  عبدالرحمن

 مستقل غیر عضو   -الجمیح   عبد هللاأحمد بن 
 عضو غیر مستقل – علي أصغر لیالمواال

 عضو غیر مستقل –محمد بن طالل بن محمد عرب 
 عضو مستقل  –نايف بن محمد حسن الجشي 
 مستقل عضو  –بندر بن محمد بن عبدهللا الدامر 

يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء، من بینھم عضوين إثنین مستقلین وثالثة أعضاء  
يرشحھم مدير الصندوق، علماً بأن كافة أعضاء المجلس يتم تعیینھم من قبل مدير الصندوق بعد  

 الحصول على موافقة الھیئة.  
لمراقب السنة  في  األقل  على  مرتین  الصندوق  إدارة  مجلس  الصندوق يجتمع  التزام  مدى  ة 

باألنظمة واعتماد جمیع العقود الجوھرية. وتقع على مجلس إدارة الصندوق واجبات األمانة لضمان 
إدارة الصندوق بما يخدم مصالح المستثمرين على أكمل وجه ممكن. ويلتزم الصندوق بتعويض  

األخرى المعقولة  والمصاريف  السفر  الصندوق عن مصاريف  إدارة  فیما   أعضاء مجلس  المتكبدة 
يتعلق بالتزاماتھم تجاه الصندوق. وتُقدر مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلین عن  

لایر سنويا لكل عضو مستقل. وتحتسب    10,000الخدمات التي يقدمونھا للصندوق بما ال يزيد عن  
 ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي.

 
 دارة الصندوق: نبذة عن مؤھالت أعضاء مجلس إ .ب

 
 

 المؤھالت والخبرات  المنصب  االسم 

الرحم   ن عبد 
بن   خالد  بن 
هللا    عبد 

 الدامر 

المجلس    رئیس 
غیر  - عضو 

 مستقل  

يشغل عبدالرحمن منصب مدير في قسم االستثمارات البديلة لدى شركة  
ألفا المالیة و قد شغل عدة مناصب في ھیئة السوق المالیة قبل االنتقال 
الى شركة ألفا المالیة. يحمل عبدالرحمن شھادة البكالوريس من جامعة  
لیدز   المالیة من جامعة  الماجستیر في  بالرياض و شھادة  األمیر سلطان 
في بريطانیا إضافة الى العديد من الدورات المتخصصة في اإلدارة و تمويل  

 الشركات.  
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بن   أحمد  
عبدهللا  
 الجمیح 

غیر   عضو 
 مستقل 

المالیة،   ألفا  لدى شركة  األصول  إدارة  مدير  أحمد منصب  األستاذ  يشغل 
وكذلك عضو غیر مستقل في مجلس إدارة صندوق ألفا لألسھم السعودية.  

تزيد عن  له   بي    9خبرة  اتش اس  لدى شركة  إدارة األصول  سنوات في 
سي العربیة السعودية، حیث شغل عدة مناصب كان آخرھا مديراً إلدارة  

 األسھم. 
الھولندي)،   السعودي  (البنك  األول  البنك  كمتدرب في  العملیة  حیاته  بدأ 
حیث كان من ضمن فريق العمل المكلف بالترتیب لعدة عمیات طرح أولي 

 لشركات في السوق المالیة.  
حاصل على شھادة البكالوريوس في اإلدارة المالیة من جامعة الملك فھد  

من كلیة ھینلي لألعمال لدى   للبترول والمعادن وماجستیر تمويل شركات
 جامعة ريدينق في بريطانیا

أصغر   علي 
 المواال لی

غیر   عضو 
 مستقل 

المالیة،   ألفا  إدارة األصول لدى شركة  يشغل األستاذ علي رئاسة قسم 
وكذلك عضو غیر مستقل في مجلس إدارة صندوق ألفا لألسھم السعودية.   

علي   األستاذ  إدار  14يمتلك  في  الخبرة  من  إدارة  عاًما  قاد  االستثمار.  ة 
ھیرمیس جي  إف  إي  ضمنھا  من  الشركات  من  العديد  في    األصول 

السعودية، حیث أدار قسم إدارة األصول في منطقة الشرق األوسط من  
و قبل ذلك، 2016إلى    2012 قام     MASICكان يعمل في ماسك    .  حیث 

 بتطوير ھیكل التقارير الداخلیة، وتخصیص األصول، والتقییم، وتحلیل األداء.
أوكالھوما  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستیر  درجة  على  حاصل 

 . CFAومحلل مالي معتمد 

بن   محمد 
بن   طالل 

 محمد عرب 

غیر   عضو 
 مستقل 

يملك خبرة   محمد ھو الرئیس التنفیذي لمجموعة السلیمانیة لالستثمار و
قیادية متقدمة. يحمل محمد درجة  السبع سنوات في مناصب  تزيد عن 
و  للبترول  فھد  الملك  جامعة  من  الصناعیة  الھندسیة  في  البكالوريس 
المعادن بالظھران و درجة الماجستیر في اإلدارة من جامعة واليو كولورادو 

 في الواليات المتحدة األمريكیة. 

بن   نايف 
حسن   محمد 

 الجشي 
 

 عضو مستقل 

، و  اإلدارية نايف ھو الرئیس المؤسس لمجموعة ألفا العالمیة لالستشارات
يملك خبرة تزيد على العشرة سنوات في مجاالت االستشارات اإلدارية و 
تمويل الشركات. حصل نايف على بكالوريس العلوم من جامعة الملك فھد  

التطبیقیة للعالمات التجارية  للبترول و المعادن بالظھران و ماجستیر اإلدارة  
 للشركات من جامعة برونل في لندن 

بندر بن  
محمد بن  

عبدهللا  
 الدامر 

 

 عضو مستقل 

بندر ھو رئیس مجلس المديرين لشركة میرة المحدودة لألغذية منذ عام  
كما  2008 المساھمة.  االستثمار  اتحاد  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئیس  و   ،

شغل العديد من المناصب اإلدارية و االستثمارية في القطاع الخاص خالل  
ريس  فترة خبرته العملیة التي تمتد لعشرين عاما. يحمل بندر شھادة البكالو

 في العلوم السیاسیة من جامعة الملك سعود بالرياض.  
  
 أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولیاته .ج

 تشمل مسؤولیة مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
الموافقة على جمیع العقود والقرارات والتقارير الجوھرية التي يكون الصندوق طرفاً فیھا،   )1

الحصر   ال  المثال  ذلك على سبیل  اإلدارة   –ويشمل  خدمات  تقديم  عقود  الموافقة على 
لقرارات  وفقاً  المبرمة  العقود  ذلك  يشمل  وال  الحفظ،  خدمات  تقديم  وعقود  للصندوق، 

 االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بھا الصندوق أو سیقوم بھا في المستقبل؛ 
 اعتماد سیاسة مكتوبة فیما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق؛ )2
اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، الموافقة أو المصادقة على أي  تعارض مصالح يفصح عنه   )3

 مدير الصندوق؛ 
االجتماع مرتین سنوياً على األقل مع لجنة االلتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة   )4

ذات   اللوائح  و  واالنظمة  القوانین  جمیع  الصندوق  التزام  لمراجعة   لديه  العالقة،  وااللتزام 
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المتطلبات المنصوص علیھا في الئحة صناديق   –على سبیل المثال ال الحصر    -ويشمل ذلك  
 االستثمار.

التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وأي مستند أخر، سواء كان   )5
افة عقداً أم غیره، يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق و إدارته للصندوق، إض

 إلى التأكد من توافق ما سبق مع الئحة صناديق االستثمار؛
التأكد من قیام مدير الصندوق بمسؤولیاته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لالئحة  )6

 صناديق االستثمار والشروط واألحكام ومذكرة المعلومات و قرارات الھیئة الشرعیة؛ 
 ية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات؛ العمل بأمانة وحسن نیة واھتمام ومھارة وعنا )7
اتخذھا   )8 التي  والقرارات  االجتماعات  وقائع  جمیع  تبین  التي  االجتماعات  محاضر  تدوين 

 المجلس.  
 تفاصیل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .د

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر والمصاريف المعقولة  
الم إدارة  األخرى  مجلس  أعضاء  مكافآت  وتُقدر  الصندوق.  تجاه  بالتزاماتھم  يتعلق  فیما  تكبدة 

لایر سنويا    10,000الصندوق المستقلین عن الخدمات التي يقدمونھا للصندوق بما ال يزيد عن  
 لكل عضو مستقل. وتحتسب ھذه الرسوم في كل يوم تقويم وتدفع بشكل سنوي. 

 مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق  بیان أي تعارض متحقق أو محتمل بین .ه
يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. واعتباراً من تاريخه،  
يكون مجلس اإلدارة مكون من أعضاء معینین من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس  

ال في  المستثمرين  تجاه  العناية  بذل  واجب  صناديق اإلدارة  الئحة  بموجب  وذلك  صندوق، 
االستثمار، باإلضافة إلى بذل أقصى جھد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النیة، كما يرونه 

 مناسباً.
 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فیھا أعضاء مجلس اإلدارة  .و

عربیة  ال يدير حالیاً أي من أعضاء مجلس إدارة صندوق أي صندوق استثمار آخر في المملكة ال
 السعودية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقاري المتداولة)،  

 

 لجنة الرقابة الشرعیة  .11
 إن الصندوق ھو من الصناديق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمیة، ويخضع لرقابة المستشار الشرعي.   -

توافق  لقد تم تعیین دار المراجعة الشرعیة كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم المشورة بشأن  
الشرق   الشرعیة من  المراجعة  دار  تتخذ  واعتمادھا،  الشرعیة  والمعايیر  الضوابط  مع  الصندوق 

تتألف من   تملك شبكة  كما  لعملیاتھا  مقراً  لتغطیة    34األوسط  العالم  حول  مستشار شرعي 
یة  األسواق التي تتركز فیھا األنشطة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة مثل: مالیزيا، المملكة العرب

السعودية، الجزائر، مصر، قطر، اإلمارات، السودان والبحرين.الدار مرخصة من قبل مصرف البحرين  
المركزي من أجل توفیر خدمات التدقیق الشرعي، والھیكلة، والمراجعة واالعتماد (الفتوى)، ھذا  

ب  وقد عینت دار المراجعة الشرعیة الشیخ محمد أحمد سلطان والشیخ الدكتور صالح الشلھو
لغرض مراجعة المعايیر الشرعیة للصندوق والمستندات الخاصة به للتأكد من التزام الصندوق 
بالمعايیر الشرعیة، كما سیقوم المستشار الشرعي بالرقابة الشرعیة وإجراء التدقیق الشرعي  
الصندوق   عملیات  بأن  اإلدارة  لمجلس  لیؤكد  الصندوق  واتفاقیات  عملیات  على  السنوي 

 متوافقة مع الضوابط الشرعیة. واستثماراته 
 أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعیة و مؤھالتھم:  

 الشیخ/ محمد أحمد السلطان
سنوات من الخبرة كمستشار شرعي وأكاديمي في الصناعة المصرفیة اإلسالمیة. الشیخ    10

لفقة  محمد يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعیة في الدار بما يتمتع من علم غزير في ا
صناديق  وھیكلة  التقلیدية،  المنتجات  تصمیم  إعادة  في  خبرته  تكمن  اإلسالمي.  والتمويل 
اإلستثمار، كما تمتد خبرتة إلى القطاع المصرفي والتأمین مع ضمان سرعة إجراء عملیة الموافقة  
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وتخصیص حلول فريدة وعملیة وظیفیة في إدارة الفتوى. حاصل على شھادة الماجستیر العالمیة 
ي الفقه و أصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان. وشھادة البكالوريوس في العلوم  ف

تقي   محمد  مفتي  الشھیر  العالم  إشراف  تحت  بباكستان  العلوم  دار  جامعة  من  اإلسالمیة 
 عثماني.

 

 :الشیخ الدكتور صالح بن فھد الشلھوب
منصب أستاذ مساعد بقسم اكاديمي متخصص في التمويل اإلسالمي وفقه المعامالت، شغل 

الدراسات اإلسالمیة والعربیة بكلیة الدراسات المساندة والتطبیقیة بجامعة الملك فھد للبترول 
والمعادن، كما شغل عضوية عدد من اللجان من بینھا لجنة التمويل واالستثمار بالھیئة اإلسالمیة  

، وله مجموعة من البحوث والدراسات العالمیة لالقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم اإلسالمي
والدولیة، حاصل   المحلیة  المؤتمرات  من  وشارك في عدد  اإلسالمي  التمويل  في  المتخصصة 
على البكالوريوس في الشريعة والماجستیر من المعھد العالي للقضاء بجامعة االمام محمد بن 

متحدة، كتب العديد من البحوث  سعود االسالمیة باإلضافة للدكتوراة من جامعة ادنبره بالمملكة ال
صحیفة   أبرزھا  عديدة  صحف  في  نشرت  اإلسالمي  المصرفي  بالقطاع  تتعلق  والمقاالت 

 االقتصادية.
 ) الضوابط والمعايیر الشرعیة الخاصة بالصندوق.1ويوضح الملحق رقم (

 وصف أدوار ومسؤولیات المستشار الشرعي
اتباعھا الواجب  اإلجراءات  الشرعي  المستشار  ومن    حدد  المالیة.  األوراق  في  لالستثمار 

واستثمارات  أنشطة  يخص  فیما  الشرعیة  بالمراجعة  القیام  الشرعي  المستشار  مسؤولیات 
الصندوق وتوفیر شھادة المراجعة الشرعیة، إضافًة إلى تقديم االستشارات الشرعیة والتدقیق  

 الشرعي.  
 أتعاب المستشار الشرعي فیما يتعلق بالصندوق  .أ

يعادل   الشرعي مبلغ سنوي  المستشار  لایر سعودي سنويا تحتسب مرتین  14,000يتقاضى 
 أسبوعیا وتدفع كل ستة أشھر. 

 تفاصیل المعايیر الشرعیة المطبقة  .ج
 ). 1تفاصیل المعاير الشرعیة مرفقه في شروط و أحكام الصندوق (ملحق 

 مدير الصندوق  .12
 اسم مدير الصندوق  .أ

 المالیة.يدير الصندوق شركة ألفا 
 رقم ترخیص مدير الصندوق .ب

الصادر     81817-33تم ترخیص مدير الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم  
 ھـ..21/4/1439من قبل ھیئة السوق المالیة بتاريخ 

 العنوان المسجل لمدير الصندوق   .ج
 شركة ألفا المالیة 

 ، شارع التخصصي 4مبنى تفاصیل، الوحد ب 
 11524، الرياض 54854ص.ب. 

 المملكة العربیة السعودية
 + 966 11 2367301+  فاكس: 966 11  4343090ھاتف: 

 تاريخ الترخیص الصادر عن ھیئة السوق المالیة .د
 ھـ 1439/ 23/04ررتاريخ  18187-33حصل مدير الصندوق على ترخیص ھیئة السوق المالیة رقم 

 بیان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:   .ه
 لایر سعودي.   50,000,000ال المدفوع لمدير الصندوق ھو رأس الم

 ملخص المعلومات المالیة  .و
 لایر سعودي 14,466,981:  م2018إجمالي اإليرادات للسنة المالیة 
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 لایر سعودي 1,000,000:  م2018لسنة  رباحاأل صافي
 مجلس إدارة مدير الصندوق .ز

 األعضاء: )1
 المالیة من األعضاء التالیة أسمائھم:يتكون مجلس إدارة شركة ألفا 

 رئیس المجلس، عضو مستقل  –محمد سعد عبدالعزيز بن داوود 
 نائب رئیس المجلس  عضو غیر تنفیذي  –صالح بن سلیمان محمد الرشید 

 عضو منتدب و رئیس تنفیذي  –فھد خالد بن محمد السعود 
 عضو مستقل  –علي صالح علي الصقري 
 عضو غیر تنفیذي –لطیف العیسى عبدهللا عبدالمحسن عبدال

 عضو غیر تنفیذي –عبداللطیف علي عبداللطیف الفوزان 
 عضو مستقل  –محمد ابراھیم محمد العريفي 

 مسؤولیات مدير الصندوق  .ح
صناديق  - لالئحة  وفقاً  الوحدات  مالكي  لصالح  يتصرف  بأن  الصندوق  مدير  يلتزم 

 والشروط واألحكام.االستثمار، والئحة األشخاص المرخص لھم، 
الئحة   - بموجب  علیھا  المنصوص  والواجبات  للمبادئ  باالمتثال  الصندوق  مدير  يلتزم 

والذي  الوحدات  مالكي  تجاه  بأمانة  العمل  ذلك  في  بما  لھم،  المرخص  األشخاص 
يتضمن واجب العمل بما يخدم مصالح مالكي الوحدات إلى أقصى حد، وواجب بذل 

 العناية والمھارة المعقولة. 
 تتضمن مسؤولیات مدير الصندوق تجاه الصندوق ما يلي: -

 إدارة الصندوق؛ -
 عملیات الصندوق، بما فیھا الخدمات اإلدارية المقدمة إلى الصندوق؛   -
 طرح الوحدات؛  -
التأكد من دقة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات واكتمالھا وأنھا كاملة وواضحة  -

 وصحیحة وغیر مضللة. 
 المفوضة المھام  . ط

 يتعامل صندوق االستثمار مع األطراف التالیة للقیام بالمھام المفوضة لھم:  
 أمین الحفظ للقیام بمھام الحفظ  .1
 المحاسب القانوني للقیام بمھام التدقیق و المراجعة  .2
 الھیئة الشرعیة للقیام بمھام مراقبة التزام الصندوق باالستثمار حسب الضوابط الشرعیة  .3
الصندو .4 إدارة  مدير  مجلس  قیام  التأكد من  و  الصندوق  أداء  متابعة  و  مراقبة  بمھام  للقیام  ق 

الصندوق و   الوحدات وفقا لشروط و احكام  الصندوق بمسؤولیاته بما يحقق مصلحة مالكي 
 مذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة، و الئحة صناديق االستثمار. 

 المھام األخرى لمدير الصندوق  .ي
حیث   المشورة.  وتقديم  والترتیب  واإلدارة  التعامل  تراخیص  جمیع  الصندوق  مدير  الھیئة  منحت 
تسمح ھذه التراخیص لمدير الصندوق بالعمل كشخص مرخص له في المملكة بموجب الترخیص  

الحفظ    81817-33رقم   أمین  خدمة  بتزويد  المالیة  البالد  شركة  بتكلیف  الصندوق  مدير  وقام 
م بتكلیف شركة ابیكس المحدودة لخدمات الصناديق بتزويد خدمة المدير اإلداري  للصندوق، كما قا

 للصندوق. 
و يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي نشاط أو مصلحة أخرى مھمة لمدير الصندوق يحتمل تعارضھا 
مع مصالح الصندوق. و سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي عمل أو مصلحة له يحتمل  

 مصالح الصندوق.تعارضھا مع 
 عزل مدير الصندوق أو استبداله .ك
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مناسباً  إجراء أي اتخاذ و بالصندوق  يتعلق فیما الصندوق مدير عزل للھیئة  مدير لتعیین تراه 
 الحاالت من أي وقوع حال في  مناسباً، وذلك تراه آخر تدبیر  أي اتخاذ أو  للصندوق بديل صندوق

 :اآلتیة
عن   - الصندوق  مدير  الئحة توقف  بموجب  بذلك  الھیئة  إشعار  دون  اإلدارة  نشاط  ممارسة 

 األشخاص المرخص لھم. 
 إلغاء ترخیص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعلیقه من قبل الھیئة.  -
 تقديم طلب إلى الھیئة من مدير الصندوق إللغاء ترخیص في ممارسة نشاط اإلدارة.  -
بالتزام النظام أو    –بشكل تراه الھیئة جوھريا    -دوق قد أخل  إذا رأت الھیئة أن مدير الصن -

 .لوائح التنفیذية
وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم   -

 وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
% أو أكثر  75مالكي وحدات يملكون ما نسبته    صدور قرار خاص من مالكي الوحدات بموافقة -

 .من الوحدات في الصندوق، يطلبون في من الھیئة عزل مدير الصندوق
 أنھا ذات أھمیة جوھرية. -بناًء عل أسس معقولة   -أي حالة أخرى تراه الھیئة  -

 أمین الحفظ  .13
 اسم أمین الحفظ  .أ

 شركة البالد المالیة 
 رقم ترخیص أمین الحفظ  .ب

 ).08100-37أمین الحفظ من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب ترخیص رقم  ( تم ترخیص 
 العنوان المسجل ألمین الحفظ   .ج

 3701- 12313 –العلیا، الرياض  –طريق الملك فھد  8162
 3636 92000 966+ھاتف: 

 6299 290 11 966+فاكس: 
 المملكة العربیة السعودية. 

 تاريخ الترخیص .د
بتاريخ الحفظ  أمین  تأسیس  بقیمة  01/08/1428(   تم  مدفوع  برأسمال  لایر    200,000,000ه) 

 سعودي. 
 وصف األدوار األساسیة ومسؤولیات أمین الحفظ فیما يتعلق بصندوق االستثمار. .ه

وھو   الوحدات،  مالكي  لصالح  وحمايتھا  الصندوق  أصول  حفظ  عن  مسؤوالً  الحفظ  أمین  يكون 
 اإلدارية الالزمة فیما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.مسؤول كذلك عن اتخاذ جمیع اإلجراءات 

 المھام المفوضة  .و
 ال يوجد 

 عزل أمین الحفظ أو استبداله .ز
 حال في تراه مناسباً، وذلك إجراء أي اتخاذ و بالصندوق يتعلق فیما أمین الحفظ عزل للھیئة
 :اآلتیة الحاالت من أي وقوع

دون   - الحفظ  نشاط  ممارسة  عن  الصندوق  مدير  الئحة  توقف  بموجب  بذلك  الھیئة  إشعار 
 األشخاص المرخص لھم. 

 إلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعلیقه من قبل الھیئة.  -
 تقديم طلب إلى الھیئة من أمین الحفظ إللغاء ترخیص في ممارسة نشاط الحفظ.  -
بالتزام النظام أو لوائح    –يا  بشكل تراه الھیئة جوھر  -إذا رأت الھیئة أن أمین الحفظ قد أخل   -

 .التنفیذية
 أنھا ذات أھمیة جوھرية.  -بناًء عل أسس معقولة  -في أي حالة أخرى تراه الھیئة  -
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إضافة إلى صالحیة الھیئة، يجوز لمدير الصندوق عزل أمین الحفظ المعین من قبله بموجب  
كي الوحدات، وعلى  إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ في مصلحة مال
 مدير الصندوق إشعار الھیئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

 مستشار االستثمار:   .14
 ال ينطبق 

 الموزع:    .15
 ال ينطبق 

 

 المحاسب القانوني .16
 اسم المحاسب القانوني .أ

 "). القانونيالمحاسب  عیّن مدير الصندوق مكتب اللحید والیحیى محاسباً قانونیاً للصندوق ("
 العنوان المسجل للمحاسب القانوني .ب

 طريق ابو بكر الصديق، حي التعاون   2526
 12475، الرياض 6888صندوق بريد 

 الرياض، المملكة العربیة السعودية. 
 3516 269 11 966+فاكس:     4419 269 11 966+ھاتف: 

  www.aca.com.saالموقع اإللكتروني: 
 مھام المحاسب القانوني .ج

 يختص المحاسب القانوني بما يلي:
إجراء تدقیق لحسابات الصندوق بھدف إبداء الرأي حول القوائم المالیة لمالكي الوحدات،   -

وما إذا كانت القوائم المالیة تُظھر بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھرية، المركز 
التدفق النقدي وفقاً للمعايیر المحاسبیة المقبولة   المالي، ونتائج العملیات، ومعلومات

 عموماً في المملكة؛ 
تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقديرات المحاسبیة التي   -

 أجراھا الصندوق، باإلضافة إلى تقییم العرض العام للقوائم المالیة؛ 
القوائم المالیة للصندوق من أجل وضع إجراءات  دراسة الضوابط الداخلیة ذات الصلة بإعداد  -

 مالئمة في ظل الظروف، ولیس بغرض إبداء رأي بشأن فعالیة الضوابط الداخلیة للصندوق؛ 
مراجعة القوائم المالیة األولیة المختصرة للصندوق وفقا لمعايیر الھیئة السعودية  -

 للمحاسبین القانونیین لمراجعة المعلومات المالیة األولیة.
 

 المعلومات األخرى  .17
 تضارب في المصالح  .أ

في حال وجود أي تضارب في المصالح بین مدير الصندوق والصندوق أو بین صناديق المختلفة،  
يقوم مدير الصندوق باإلفصاح الكامل عن ھذا التضارب إلى مجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت  

لح االتصال بمسؤول االلتزام ممكن. ويقوم أي مستثمر يرغب في اإلبالغ عن حالة تضارب مصا
لدى مدير الصندوق. وتتوافر اجراءات التعامل مع حاالت التضارب في المصالح عند الطلب و دون  

 مقابل عند مدير الصندوق.
 المعلومات المتعلقة بالتخفیضات والعموالت الخاصة .ب

 .لمالكي الوحدات في الصندوق ةال يقدم مدير الصندوق أي تخفیضات أو عموالت خاص
 معلومات حول ضريبة الدخل والزكاة .ج

ال يقوم مدير الصندوق بتقديم أي مشورة حول المسؤولیة الضريبیة أو الزكوية الناتجة عن اكتساب 
أو حیازة أو التعويض أو التخلص من وحدات في الصندوق. ويجب على المستثمرين المحتملین 

ورة المھنیة من أجل التأكد من  الذين ھم في شك حول موقفھم الضريبي أو الزكوي طلب المش
النا المستحقة  الزكاة  أو  في تالضرائب  وحدات  من  تخلصھم  أو  حیازتھم  أو  اكتسابھم  عن  جة 

 الصندوق بموجب األنظمة ذات الصلة أو تلك التي قد يكونوا خاضعین لھا.

http://www.ey.com/
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ية  ضريبة القیمة المضافة: سیتم تطبیق ضريبة القیمة المضافة حسب تعلیمات الالئحة التنفیذ
الصادرة من الھیئة العامة للزكاة و الدخل على جمیع الرسوم و المصاريف و األتعاب و التكالیف. 
جمیع الرسوم و المصاريف المذكورة في مستندات الصندوق ال تشمل ضريبة القیمة المضافة  

 مالم يتم النص على خالف ذلك.  
 معلومات حول اجتماعات مالكي الوحدات .د

 لكي الوحداتالدعوة إلى اجتماع ما .1
  .يجوز لمدير الصندوق، بناًء على تقديره، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات -
أيام من تسلم طلب كتابي    10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل   -

 من أمین الحفظ 
الوحدات خالل   - الصندوق الجتماع مالكي  أيام عمل من تسلم طلب   10يدعو مدير 

كتابي من مالك أو اكثر من مالكي الوحدات اللذين يمتلكون مجتمعین أو منفردين  
 % على األقل من قیمة وحدات الصندوق 25

 
 طريقة وإجراءات الدعوة الجتماع مالكي الوحدات  .2

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

) مھلة ال تقل عن  1إخطار خطي لجمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ مع إعطاء (
ن أن يحدد اإلعالن  ) يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعی21) وال تزيد عن (2) أيام (10(

واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتَرح. كما يتعین على  
مدير الصندوق، في نفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فیما يتعلق بأي 

 اجتماع، تقديم نسخة من ھذا اإلخطار إلى ھیئة السوق المالیة. 
اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يتكون النصاب الالزم لعقد   -

% على األقل من قیمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على 25يمتلكون مجتمعین  
 النحو المحدد في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.

الصندوق   - مدير  يدعو  البند،  ھذا  في  الواردة  النصاب  بشروط  الوفاء  عدم  حال  في 
خال من  ثان  اإللكتروني الجتماع  الموقع  وعلى  اإللكتروني  موقعه  على  اإلعالن  ل 

الخاص بتداول ومن خالل إرسال إخطار خطي لجمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ  
تقل عن   ال  إعطاء مھلة  يوم    5مع  (باستثناء  الثاني  االجتماع  انعقاد  تاريخ  أيام من 

شكل أي عدد من مالكي إرسال اإلخطار ويوم االجتماع). وخالل االجتماع الثاني، ي
الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصیة أو من خالل  

 ممثلین، نصاباً قانونیاً.
 يحق لكل مالك وحدات تعیین وكیل لتمثیله في اجتماع مالكي الوحدات.  -

لكل مالك وحدات حق ممارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة يملكھا 
ى وقت االجتماع. ويمكن إجراء اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتھا والتصويت على حت

 القرارات من خالل التكنولوجیا الحديثة وفقا لمتطلبات ھیئة السوق المالیة. 
 إنھاء الصندوق  .ه

و  الصندوق  يبدأ تصفیة  الصندوق، فیجب علیه أن  انھاء  الصندوق في  في حال رغبة مدير 
صندوق و الجدول الزمني لتصفیته على موقعه األكتروني وعلى الموقع اإلفصاح عن إنھاء ال

 االلكتروني لتداول. كما سیقوم مدير الصندوق باالجراءات التالیة للتصفیة:  
يوماً من التاريخ المزمع    21.   إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات كتابیاً وذلك قبل  1

 إنھاء الصندوق فیه.  
 اف ذات العالقة. . إبالغ األطر2
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وأحكام 3 بشروط  اإلخالل  بدون  وذلك  انتھاءه  فور  الصندوق.  في  األصول  جمیع  تصفیة   .
 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 . تسوية جمیع المعامالت التابعة للصندوق4
. حذف أية معلومات عن الصندوق في موقع مدير الصندوق أو أي موقع الكتروني اخر كموقع  5

 السوق المالیة.   تداول و موقع ھیئة
 . تحويل النقد لمالكي الوحدات. 6
 . إغالق حساب الصندوق النقدي و الوسیط.  7
 إجراءات الشكاوى .و

مدة  الصندوق خالل  بعملیات  تتعلق  أو شكاوى  أسئلة  الوحدات  مالكي  من  أي  لدى  كان  إذا 
ل في شركة الصندوق، على مالك الوحدات المعني االتصال بقسم االلتزام ومكافحة غسل األموا

على   المالیة  إلكتروني  966112367301+رقم    فاكس ألفا  بريد  أو 
compliance@alphacapital.com.sa   . 

تتبنى شركة ألفا المالیة سیاسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمھا مع عمالئھا الحالیین.  
وسیقوم مدير الصندوق باستخدام ھذه السیاسة وتطبیقھا على مالكي وحدات ھذا الصندوق.  
الراغبین في الحصول على نسخة من ھذه   المحتملین  الوحدات  وعلى المستثمرين ومالكي 

ب االتصال  رقم  السیاسة  ھاتف  الشركة  في  األموال  غسل  ومكافحة  االلتزام  قسم 
 ، compliance@alphacapital.com.saأو بريد إلكتروني  966114343044+

 تسوية النزاعات .ز
يتم تسوية أي نزاع حول أي استثمار في الصندوق من قبل لجنة الفصل في منازاعات األوراق  

 المالیة. المالیة الناشئة من قبل ھیئة السوق 
 الوثائق المتوافرة لمالكي الوحدات في الصندوق .ح

 يقوم مدير الصندوق بتوفیر الوثائق التالیة لمالكي الوحدات عند الطلب: 
 شروط وأحكام الصندوق؛ -
 ملخص المعلومات الرئیسیة  -
 وثیقة تبین قیمة صافي أصول الصندوق؛ -
 مع الئحة صناديق االستثمار؛التقارير السنوية والدورية والبیانات المالیة بشكل يتوافق  -
 البیانات المالیة الخاصة بمدير الصندوق.  -
 كل عقد مذكور في مذكرة المعلومات.  -
 ملكیة أصول الصندوق . ط

تعتبر أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعین (ملكیة مشاعة)، و لیس لمدير الصندوق  
من الباطن أو الموزع أو مقدم المشورة  أو مدير الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ  

أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فیھا، إال في الحاالت التي يكون فیھا مدير الصندوق أو  
مدير الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو الموزع أو مقدم المشورة 

موحاً بھذه المطالبات بموجب أحكام الئحة  مالكاً للوحدات، وذلك في حدود ملكیته، أو كان مس
 صناديق اإلستثمار والمفصح عنھا في ھذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات. 

 معلومات أخرى:   .ي
ال توجد أية معلومات أخرى، على حد علم مدير الصندوق و مجلس اإلدارة، لم يتم تضمینھا في 

 في مذكرة المعلومات ھذه.  
 السوق المالیةإعفاءات من ھیئة  .ك

ال يوجد أي إعفاءات من قیود الئحة صناديق اإلستثمار بإستثناء تعمیم الھیئة و الخاص بإعفاء  
) والفقرة 66جمیع مديري الصناديق من االلتزام بمتطلبات الفقرة (ھـ) والفقرة (و) من المادة (

ستثمار وذلك حتى تاريخ  ) من الئحة صناديق اال59) و الفقرة (ھـ) من المادة (37(د) من المادة (
 م.2018/ 31/12
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 سیاسیة التصويت  .ل
يفصح مدير الصندوق في موقعة االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السیاسات المتلعقة  

 بحقوق التصويت التي يتبعھا في الجمعیات العامة للشركات المدرجة. 
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 ضوابط االستثمار الشرعیة - 1الملحق 
 المعايیر الشرعیة: 

 
يقتصر االستثمار على الشركات التي يكون غرضھا مباحاً مثل إنتاج السلع والخدمات النافعة   يجب أن .1

مجال   يكون  التي  الشركات  في  االستثمار  يجوز  وال  وغیرھا  والتجارة  والصناعة  الزراعة  مجال  في 
 نشاطھا الرئیسي واحداً أو أكثر مما يلي على سبیل المثال ال الحصر:

الت .أ التقلیدية  يتعامل المصارف  آخر  و أي نشاط  التقلیدية  التأمین  أو شركات  بالفائدة  تتعامل  ي 
 بالفائدة.

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمھما.  .ب
 إنتاج وتوزيع األسلحة.  .ت
 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. .ث
 حالل.إنتاج وتوزيع  لحم الخنزير ومشتقاته أو اللحوم غیر المزكاة و جمیع المنتجات الغیر  .ج
 شركات التكنولوجیا الحیوية المشاركة في الجینات البشرية / الحیوانیة.  .ح
 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائیة الماجنة ودور السینما. .خ
 المطاعم والفنادق وأماكن اللھو التي تقدم خدمات محرمة كبیع الخمر أو غیره. .د
 المستشار الشرعي عدم جواز االستثمار فیه. أي نشاط آخر يقرر   .ذ

بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من االستثمارات الغیر متوافقة مع الضوابط الشرعیة المذكورة   .2
 أعاله، سیتم إجراء تحلیل مفصل لتقاريرھم المالیة (التقرير المالي األخیر المراجعة). 

 المعايیر المتعلقة بالنقود والديون: .3
%) من  70يجوز االستثمار في أسھم شركات يزيد فیھا مجموع النقود والديون (على الغیر) عن (ال  

 مجوداتھا وفقاً لمیزانیاتھا، ألن الحكم للغالب حسب القاعدة الشرعیة. 
 

 المعايیر المتعلقة بالقروض:  .4
من متوسط    )33%(ن  أكثر م  –وفقاً لمیزانیتھا    –ال يجوز االستثمار في أسھم شركة تكون القروض الربوية  

القیمة السوقیة للشركة خالل اإلثنى عشر شھرا األخیرة أو من مجموع موجودات الشركة أيھما اكبر  
ألن الثلث ھو حد الكثرة أخذاً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه في الوصیة لما أراد أن يوصي  

لث كثیر فدل على أن حد الكثرة ھو الثلث  بماله كله قال له رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: الثلث والث
فالثلث وما زاد عنه كثیر فإذا كانت القروض على الشركة ثلثاً فأكثر فإنه يمنع شراء أسھمھا ألن الحرام  

 . في أصول الشركة كثیر فال يعفى عنه
 

 المعايیر المتعلقة باستثمار السیولة:  .5
یرة األجل كودائع بنكیة أو أوراق مالیة بفائدة تحتفظ كثیر من الشركات بسیولة تستثمرھا في أدوات قص

نسبتھا عن   تزيد  المالیة  واألوراق  الودائع  كانت ھذه  فإذا  السوقیة    )33%( ربوية،  القیمة  متوسط  من 
للشركة خالل االثنى عشر شھرا األخیرة او من مجموع موجودات الشركة ايھما أكبر فإنه يمنع االستثمار  

 .في أسھمھا
 

 لقة بنسبة الدخل غیر المشروع:المعايیر المتع .6
%)  5ال يجوز التعامل في أسھم شركات يزيد فیھا الدخل غیر المشروع من مختلف المصادر عن (

 من الدخل الكلي للشركة سواًء كانت ھذه المصادر من فوائد ربوية أم من مصادر أخرى غیر مباحة.
 

ريخ تداول، سیتم إجراء الفحص المالي عند فحص الطروحات األولیة الجديدة أو تلك التي لیس لھا تا .7
 للتأكد من توافقھا مع المعايیر والضوابط الشرعیة باستخدام إجمالي األصول بدالً من القیمة السوقیة. 

 

 المعايیر المتعلقة بالتطھیر: .8
يجب تجنیب الدخل غیر المشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخیرية ويتم التطھیر  

 الخطوات اآلتیة: حسب 
 تحديد مقدار الدخل غیر المشروع لكل شركة تم االستثمار فیھا. .1
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تقسیم مقدار الدخل غیر المشروع للشركة على العدد الكلي ألسھمھا للحصول على حصة   .2
 السھم من الدخل غیر المشروع. 

إجمالي  .3 لیتم حساب  فیھا  االستثمار  تم  التي  الشركة  القسمة في عدد أسھم  ناتج  ضرب 
 خل غیر المشروع الناتج من االستثمار في الشركة.الد

 تكرار نفس الخطوات لكل شركة تم االستثمار فیھا. .4
ضم الدخل غیر المشروع لجمیع الشركات التي تم االستثمار فیھا وتحويله إلى حساب األعمال   .5

 الخیرية. 
 

 أدوات وطرق االستثمار: .9
 األدوات االستثمارية التالیة: ال يجوز بیع وشراء األسھم بأي أداة من 

 .Futuresعقود المستقبلیات  -
 .Optionsعقود االختیارات  -
 .Swapعقود المناقلة  -
 األسھم الممتازة. -
 . Derivativesالمشتقات  -
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