
منتج المستشار اآللي

الحمد � رب العالمين، والصالة والسالم على ن�ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن اللجنة الشرعية لشركة أ�يان  المالية في اجتماعها الخامس المنعقد �وم اال�نين بتا��خ  1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م، قد اطلعت على 

ًمنتج المستشار اآللي، وهو عبارة عن منتج مبتكر موجه لألف�اد يقدم لهم اس�ثما�ا آليا طو�ل األمد، يس�ثمر في محافظ اس�ثما��ة مصممة بشكل احت�افي  ً
تس�ثمر في مجال العقار، واألسهم المحلية والعالمية، والصكوك اإلسالمية وذلك من خالل منصة أ�يان المالية.

أوًال: إجازة منتج المستشار اآللي واالتفاقيات المنظمة له، وفقا للصيغة المع�وضة على اللجنة.ً
.على شركة أ�يان المالية أن تلتزم في صناد�ق المؤش�ات المتداولة بالضوابط اآلتية ًثانيا: 

 أ  . صناد�ق المؤش�ات المتداولة التي تشرف عليها لجان شرعية:

يجوز االس�ثمار في صناد�ق المؤش�ات المتداولة التي تشرف عليها لجان شرعية وفق المعا�ير اآلتية: 

1ً. أال يكون النشاط الرئيسي للشركة أيا مما يلي:
 1.1.  ممارسة األنشطة المالية التي ال �توافق مع أحكام الش��عة اإلسالمية كالبنوك التقليدية التي �تعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.

 1.2.  إ�تاج وتو��ع المسك�ات والتبغ ولحوم الخن��ر ومشتقا�ها أو اللحوم غير المذكاة بالط�ق الشرعية.
       1.3. إدارة صاالت القمار وإ�تاج أدوا�ه وحفظها.

 1.4   إ�تاج ونشر األعمال والكتب والمجالت والقنوات الفضائية اإلباحية بأي وسيلة كانت.
2.   أال يتجاوز إجمالي التمو�ل غير المتوافق مع أحكام الش��عة اإلسالمية الذي حصلت عليه الشركة على (٣٣٪) من إجمالي األصول (وفي حاالت 

الصناد�ق العقا��ة المتداولة (صناد�ق ال��ت) القيمة السوقية للشركة).
3.  أال يتجاوز إجمالي دخل الشركة من الفوائد الربوية أو األنشطة غير المتوافقة مع الش��عة اإلسالمية (٥٪) من إجمالي اإلي�ادات. 

4ُ.   ُتحدد النسب الواردة في الفق�ات أعاله من خالل آخر �يانات مالية معلن عنها.

 

كما اطلعت اللجنة على المستندات والعقود المنظمة للمنتج، وبعد الد�اسة والمداولة والمناقشة ق�رت اللجنة ما يأ�ي: 



 الشيخ أ.د �وسف الش�يلي

الشيخ عبد الع��ز الدميجي
عضو اللجنة الشرعية

الشيخ د.فيصل الشمري
عضو اللجنة الشرعية

رئيس اللجنة الشرعية 

 ب.  صناد�ق المؤش�ات المتداولة التي ال تشرف عليها لجان شرعية:

يجوز االس�ثمار في صناد�ق المؤش�ات المتداولة التي تس�ثمر في السوق السعودي، وال تشرف على أعمالها لجان شرعية وفق المعا�ير اآلتية:

1.  أال ت��د قيمة إجمالي الشركات التي يشتمل نشاطها على أي من األنشطة المالية غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية على (٣٣٪) من إجمالي قيمة 
أصول الصندوق.

2. أال ت��د قيمة الشركات الم�ينة في الفقرة (ب-١) على (٥٪) من إجمالي محفظة العميل. 

ثالثا: يجب التخلص من أي إي�اد محرم وفقا للمعا�ير اآلتية.ًً
  أ.  إذا لم يكن الصندوق المس�ثمر فيه يتولى التخلص من اإلي�اد المحرم فتكون مسؤولية التخلص على شركة أ�يان المالية.

ُ ب.  يحسب مبلغ التخلص المحرم بضرب نسبة اإلي�اد المحرم من إجمالي إي�ادات الشركة المس�ثمر فيها في مبلغ التو��عات النقدية المستلمة.
.  يتخلص من أي تو��عات نقدية فور تسلمها على أن ُتحول لحساب مخصص للتخلص لدى شركة أ�يان المالية لتحويله سنويا إلحدى الجهات الخي��ة              ً ُ ج

المرخصة. 
  د.  ال يجوز لشركة أ�يان المالية االستفادة من مبلغ التخلص بأي وجه كان.

ً ه.  على شركة أ�يان المالية أن تقدم تق���ا سنويا للجنة الشرعية �وضح عملية التخلص وتفاصيلها. ً

وفق ا� الجميع لما يحب و�رضى وصلى ا� وسلم على ن�ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


