
 اليسر األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 1 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مستندات الصندوق

 
 
 

 صندوق اليسر األمان متعدد األصول
Al Yusr Aman Multi Asset Fund 

 
 

 المحتويات
 

 ملخص المعلومات الرئيسة 

 مذكرة معلومات الصندوق 

 شروط وأحكام الصندوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اليسر األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 2 - 

 

 
 
 

 ةيملخص المعلومات الرئيس
 

  إسم صندوق اإلستثمار:
  ا ضننةالقصننناديق المن فئة متوافق مع الضننوا ط الشننرعية عام مفتوح  ، صننندوق تسننتيمار األمان متعدد األصننو اليسننر صننندوق 
  

 
 :األهداف االستثمارية

 .يهدف هذا الصندوق تلى تنمية رأس الما  المستيمر وتحقيق نمو مستقر للمستيمر
 

 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته
صناديق المرا حة و الصكوك وصناديق األسهم المحلية والعالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تطرحها يستيمر الصندوق في 

شركة األو  لالستيمار مع تمكانية االستيمار في الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تطرحها الشركات المصرحة لها من 
اً اسننتيمارياً  لي  المخاطر يسننعى أوالً تلى المحافلة على رأس الما  المسننتيمر هيئة السننوق المالية، كما يعت ر الصننندوق صننندو 

س ة من تجمالي أصوله  ستيمر ن وتحقيق عوائد، و د تم تصميمه للمستيمرين الذين ال يح ذون المخاطرة االستيمارية.  الصندوق ي
ت األسنننننهم من أج  تعليل وليادة عوائد  في صنننننناديق المرا حات و الصنننننكوك. و د يسنننننتيمر جلهاً  خر من أصنننننوله في مكونا

 المتو عة.
 

 وتولع استيمارات أصو  الصندوق كالتالي:

نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

صنننننننننننناديق األسنننننننهم المحلينننة 
والعنننالمينننة، المطروحنننة طرحننناً 
عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 

 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
الصنندوق كحد أ صنى لتسنتيمار 

 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
لتستيمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحاً عاماً 
في المملكة العر ية السننعودية والمصننرحة من     هيئة 

مع الضنننوا ط  ةمتوافقالسنننوق المالية شنننريطة أن تكون 
 شرعيةال

صننننننننننناديق المرا حنننة  مختلف 
العمالت، المطروحننننة طرحنننناً 
عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 

 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   80%
لتسننننتيمار  أدنىكحد  الصننننندوق
 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحاً عاماً في المرا حاتلتسنننتيمار في 

العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من     هيئة  المملكة
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

النننندخنننن  اليننننا ننننت صنننننننننننناديق 
، المطروحة طرحاً والصنننننننكوك

عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 
 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
الصنندوق كحد أ صنى لتسنتيمار 

 في هذ  الفئة

يع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف تشنننم  هذ  الفئة جم
، والمطروحة طرحاً عاماً في الصننننكوكلتسننننتيمار في 

المملكة العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من     هيئة 
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

 
 3اسننتيمارات الصننندوق في  من أصننو  الصننندوق في أ  صننندوق اسننتيمار  على أن تكون %5يجول اسننتيمار نسنن ة أ   من 

في أ  منها. واستناداً تلى لروف السوق أو لالحتفال  %50من أصوله و ال تليد عن  %5صناديق استيمارية أخرى ال تق  عن 
 الحد األدنى من متطل ات السننننيولة، يجول للمدير وفًقا لتقدير  أن يحتفل  جله من أو  كافة أصننننو  الصننننندوق على شننننك  نقد أو 

ات  جا   صننيرة متوافقة مع أحكام الشننريعة كيفما يكون الحا  تلى حين تعادة اسننتيمارها. و يجول للمدير أن يودع في مرا حات ذ
 أ  و ت من األو ات ذلك الم لغ النقد  مع أ  طرف ذ  عال ة وذلك  الشروط التي يراها المدير مالئمة.

 
وحدات في األدوات أو االسننتيمارات المتفرعة عن الصننندوق،  ال يملك المسننتيمرون في صننندوق اليسننر األمان المتعدد األصننو 

 لكنهم يملكون وحدات تمي  أموالهم المستيمرة في الصندوق نفسه آلن حق التصرف موكو  الي الصندوق.
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 :وصف المخاطر
ط يعة ومدى عن  يمكن لمدير الصندوق ترشاد المستيمرينطو  االستيمار في الصندوق على درجة منخفضة من المخاطر، و

والً  مفرد  عن أ   رار ؤمالئمة الخيارات االستيمارية التي يقدمها الصندوق، تال أن المستيمر وفي كافة األحوا  سيكون مس
 د يكون الصندوق عرضة لتقل ات السوق، و ناهاً عليه فإن سعر و يتخذ   خصوص اختيار الصندوق الذ  يناسب استيماراته.

أو يرتفع ت عاً لذلك، و التالي فعندما يسترد المستيمر أمواله من الصندوق  د ال يحص  على نفس وحدات الصندوق  د ينخفض 
 كما وجب التنويه على اآلتي:الم لغ األساسي الذ  استيمر  فيه. 

 .  أن أداه الصندوق السا ق أو األداه السا ق للمؤشر ارسترشاد  ال يعد مؤشراً على أداه الصندوق في المستق 

 يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداه المطلق لصندوق االستيمار أو أداه  مقارنة  المؤشر سوف يتكرر أنه ال 
 أو يماي  األداه السا ق.

 .أن االستيمار في صندوق االستيمار اليعد  أ  شك  من األشكا  تيداعاً لدى أ   نك 

  المستيمرة.أن االستيمار في الصندوق  د يؤد  تلى خسارة كام  الم الغ 
 

 ، التي يمكن أن يكون لها تأيير على االستيمار في الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواع المخاطر
 

 :مخاطر السوق 
يستيمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية والعالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة  جانب صناديق المرا حة و الصكوك و 

 ت لمخاطر تقل ات السعر و السوق.تتعرض هذ  االستيمارا
 

  :مخاطر السيولة 
يستيمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية المتوافقة مع احكام الشريعة  جانب صناديق المرا حة و الصكوك 

د تمر لكن   ما يمكن معه  يع وشراه وحدات الصندوق  دون أ  تغيرات ك يرة في األسعار خال  فترة لمنية  صيرة جدا و 
فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقرار  و  د تص ح  عض المحافل والصناديق أ   سيولة وأكير صعو ة في 

 االستيمار فيها نتيجة التداو  المحدود فيها.
 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
ام الشريعة صناديق المرا حة و الصكوك، والمقومة يستيمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية المتوافقة مع احك

 اللاير السعود  أو أ  عمالت أخرى و ذلك يكون المشتركين في الصندوق معرضين لمخاطر التقل ات ألسعار الصرف في 
 تلك العمالت.

 

 :المخاطر االئتمانية 
لاماته  احتما  أن يخفق أ  مدين في الوفاه  التالمخاطر االئتمانية المتعلقة  صننننفقات اسننننتيمار المرا حة هي تلك التي تتعلق 

 التعا دية مع الطرف المتعا د معه وفقاً للشروط المتفق عليها  ينهما.
 

 :مخاطر اإللتزام بالضوابط الشرعية 
تتمي  هذ  المخاطر في حا  أص حت أحدى الشركات المستيمر فيها غير متوافقة مع  عض الضوا ط الشرعية، فإن الصندوق 

 يمر فيه  د يخسر في حالة االضطرار تلى  يع تلك األسهم  سعر منخفض.المست
 

 :المخاطر القانونية 
صناديق االستيمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أ  شركة ضمن شريحة االستيمار معرضة لفرض تجراهات  انونية 

ن ا، وكذلك من     المسننتيمرين، و  التالي يمكعليها من     السننلطات الحكومية المختصننة  التنليم وارشننراف والر ا ة عليه
 أن يؤير على  يمة االستيمارات التي يستيمرها الصندوق في تلك الصناديق.

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
تن  يمة أصننننو  الصننننندوق يمكن أن تتأير  عوام  مختلفة، منها عوام  سننننياسننننية وا تصننننادية وعوام  تتعلق  التشننننريعات 

تتعلق  السننلطات ارشننرافية والتنليمية والر ا ية، كما  د تتأير  التغيرات في سننياسننة الحكومة ونلام الضننرائب  واألنلمة أو
 وأسعـار الفائدة أو  د تتأير  أحداث معينة تتعلق  الجهة المصدرة لألسهم أو الوحدات المستيمر فيها.

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
اسنننتيمار  تلى حد  عيد على  درات وتمكانيات مولفي مدير الصنننندوق وخاصنننة ك ار مولفيه مما  يعتمد أداه أ  صنننندوق

 يؤير  شك  ك ير على أداه الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر ال دي  المناسب.  
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 :بيانات األداء

  العائد الكلي 

 المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر
إجمالي 
 الصندوق العائد

 2017 2017 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 10

10.28% -0.92% 10.38% 3.60% 5.29% -0.81% 3.43% 0.84% 
صندوق اليسر 
األمان متعدد 

 األصول

 

  عوائد السنوات الماضية مقارنة  المؤشر االسترشاد 

 
 

 :والعموالت واألتعاب مقابل الخدمات
يقوم مدير الصندوق  تحصي  رسوم تدارية مقا   ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقا   الخدمات المقدمة له مجموعة من 

 األتعاب والمصاريف. أدنا  ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستيمر وطريقة احتسا ها.
 

 االحتسابطريقة  المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اردارة
الصندوق مقا   خدمات االدارة وما يتعلق 

  ها والمقدمة من     مدير الصندوق 

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصو  

 الصندوق

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  شهر ميالد 

الرسوم 
والمصاريف 

المتعلقة 
 الصناديق التي 

يستيمر  ها 
 الصندوق

تخضع استيمارات الصندوق تلي رسوم 
ومصاريف الصناديق المستيمرة فيها 

  استيناه رسوم االشتراك

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 

 المستيمر  ه

تحتسب على ك  صندوق 
استيمار  مستيمر  ه حسب 
 شروط وأحكام ذلك الصندوق.

رسوم 
 االشتراك 

لتي يدفعها المشترك مقدماً هي الرسوم ا
عند تشتراكه  الصندوق وتخصم من الم لغ 

المستيمر أو تدفع  شك  مستق  عند 
االشتراك  الصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من م لغ  0.50%
 ارشتراك

تخصم من الم لغ المستيمر أو 
تدفع  شك  مستق  عند االشتراك 
  الصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 اداالسترد

هي الرسوم التي يدفعها المستيمر )حام  
الوحدات( عند تسترداد   شك  كلي أو 
 جلئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من م لغ  0.50%
 ارسترداد

تط ق في حا  تم االسترداد خال  
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمد ق 

الحسا ات 
 المستق 

 هي رسوم تدفع لمد ق الحسا ات المستق 
مقا   أتعاب مراجعة  يانات الصندوق 

 المالية

لاير  30,000م لغ 
سعود   حد أ صى 

يدفعها الصندوق  شك  
 سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

مكافآت أعضاه 
مجلس االدارة 

 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاه مجلس تدارة 
الصندوق المستقلين مقا   مهامهم 

 المتعلقة  الصندوقارشرافية 

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاه 
المستقلين وعلى 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 نهاية ك  سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000ك  عضو مستق  م لغ 
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التلامهم  حضور 
ارجتماعات الخاصة 

وللتوضيح  – المجلس 
نرجو مراجعة الميا  
التوضيحي  عد هذ  

 القائمة أدنا 

  عن ك  تجتماع لاير سعود
 وا ع تجتماعين خال  السنة 

تشترك في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

لاير  2,000 ارضافة لم لغ 
سعود  لك  عضو مستق  خال  

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 صندوقالشرعية المشرفة على تعامالت ال

لاير  10,000م لغ 
سعود   حد أ صى لك  
عضو يدفعها الصندوق 

  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

تكاليف التموي  
 )اال تراض(

يتم فرض هذ  الرسوم مقا   التموي  الذ  
يحص  عليه الصندوق، ويتم تموي  

الصندوق وفقاَ للحاجة لذلك التموي  وفق 
دير الصندوق، وتدفع للجهة مرئيات م

 المقدمة للتموي 

يتفاوت سعر التموي  
استناداً تلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتموي (

يتم تحتساب وخصم تكاليف 
التموي   شك  يومي عند الحيالة 

 على التموي 

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداو ( مقا   نشر معلومات الصندوق  ما 

 في ذلك تعالن أسعار الوحدات

لاير  5,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ا ية
السوق المالية مقا   الخدمات الر ا ية 

 للصندوقالمقدمة 

لاير  7,500م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشاد 

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقا   
توفير معلومات المؤشر اررشاد  الخاص 
 الصندوق، وتدفع لمقدم  يانات المؤشر 

 اررشاد 

لاير  15,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

ند عتحتسب  شك  يومي وتخصم 
 تستحقاق الفواتير الخاصة  الخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفل
الحفل مقا   خدمات الحفل المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصو  
المستيمر  ها ونس ة 
تركيلها  الصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد م لغ 

أدنى لتكلفة الحفل، أدنا  
 توجد التفاصي 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 ميالد  شهر نهاية ك  

ضري ة القيمة 
 المضافة

تن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضري ة القيمة المضافة. و سوف تحتسب 
 يمة مضافة تنط ق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعت ارها واج ة السداد من على العمي  أ  ضري ة 

 طرفه  ارضافة تلى الم الغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

شكل سنوي، تحتسب بمكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

سنة ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ  سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين  3,000يومي وتخصم بنهاية كل  لاير 

لاير سننعودي لكل عضننو  2,000خالل السنننة تشننتي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس بابضننافة لمبلغ 

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 توضيحي: مثال

لاير سننعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين في السنننة تشننتي  في دفعها جميع  3,000يتقاضننى كل عضننو مسننتقل مبلغ  -

لاير سننعودي  12,000الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس، فاي وال وجود عضننوين مسننتقلين يدفع لهما ما مجموع  

على عدد الصننننننادي  التي يشنننننيف عليها المجلس فب فتيا     عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم   ا المبلغ 

 (.15مقسومة على  12,000لاير ) 800صندوق فالتكلاة على الصندوق الواود  15المجلس يشيف على عدد 

لاير لكل عضننننو مسننننتقل خالل السنننننة. ويتحملها الصننننندوق المعني فاي وال وجود عضننننوين  2,000ويدفع الصننننندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000لهما ما مجموع   مستقلين يدفع الصندوق

لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800فبحسنب   ا المثال يكو  مجموع ما يدفع  الصنندوق لضعضنال المسنتقلين  -

عدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور ابجتماعات ف   الصندوق لن 

 لاير بالسنة الواودة. 10,000غ ياوق يتحمل  ي مبل
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 رسوم الحفظ

( ارستيمار في صناديق األسهم 1لاير للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد م لغ 
  لاير سعود  لك 50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  %0.050 مختلف أنواعها ت لغ تكلفة الحفل 
( ارستيمار  صناديق أسواق الما  والعوائد اليا تة   مختلف أنواعها ت لغ تكلفة الحفل 2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 

 .لاير سعود  لك  صفقة جديدة كعمولة تسوية 50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  0.0175%
 

 
 :ومستنداتهكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق 

 يمكن الحصو  على معلومات تضافية عن الصندوق ومستنداته من خال  القنوات التالية:
 www.alawwalinvest.comالمو ع ارلكتروني لمدير الصندوق  -
 مكاتب وفروع مدير الصندوق -
 8001242442 مراسلة مدير الصندوق على العنوان الموضح في الفقرة التالية، أو  ارتصا   الهاتف المجاني  -
 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق
، والتي 07077-37شركة األو  لالستيمار وهي شركة استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب الترخيص ر م 

 للصندوق.ستقوم  دور مدير االستيمار 
 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 

هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467ص. ب  القرب من تقاطع شارع العليا وطريق العرو ة  –شارع العليا 
 8001242442مجاني: 

www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 
  

 :الحفظ اسم وعنوان أمين
،  تاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب الترخيص ر م 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 ، المملكة العر ية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المو ع االلكتروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alawwalinvest.com/
http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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  أبريل – 01نسخة: 

 م 2018 أبريل 01تاريخ اإلصدار: 
 تاريخ التحديث: أول نسخة

 
 

 
ئحة وفقاً لال متوافق مع الضوا ط الشرعيةكصندوق استيمار  عام مفتوح  جرى تأسيس صندوق اليسر األمان متعدد األصو 

صناديق االستيمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. كما أن مذكرة المعلومات هذ  ومحتوياتها خاضعة ألحكام لالئحة 
ار، وهذ  النسخة تتضمن  خر صناديق االستيمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستيم

 التعديالت والتحدييات.

 
  يان تحذير :

ننصح الراغ ين في االشتراك  الصندوق والمستيمرين  قراهة وفهم هذ  النشرة من مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
  األخذ  مشورة مستشار مهني. صندوق االستيمار     االشتراك. وفي حا  تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح 

 
 
 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار
 أمين الحفظ: شركة الرياض المالية

 إسم الصندوق:صندوق اليسر األمان متعدد األصول   
 متوافق مع الضوابط الشرعيةنوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 
 القابضةفئة الصندوق: الصناديق 

 
 
 

لقد روجعت مذكرة المعلومات من     مجلس تدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحم  مدير الصندوق وأعضاه مجلس تدارة 
الصندوق مجتمعين ومنفردين كام  المسؤولية عن د ة واكتما  المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاه 

ومدير الصندوق  صحة واكتما  المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على مجلس تدارة الصندوق 
 المعلومات وال يانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 
 

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستيمار وطرح وحداته. وال تتحم  الهيئة أ  مسؤولية عن محتويات مذكرة 
المعلومات، وال تعطي أ  تأكيد يتعلق  د تها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أ  مسؤولية مهما كانت، ومن أ  خسارة تنتج 
عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أ  جله منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أ  توصية  شأن جدوى االستيمار 

عني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها  االستيمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في في الصندوق من عدمه وال ت
 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد أن  رار االستيمار في الصندوق يعود للمستيمر أو من يميله.

 
 

مع المعايير الشرعية المجالة من لجنة الر ا ة  على أنه صندوق استيمار متوافقاليسر األمان متعدد األصو  تم اعتماد صندوق 
 الشرعية المعينة لصندوق االستيمار.
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 صندوق االستثمار (1

 

 صندوق اليسر األمان متعدد األصو  اسم صندوق االستثمار

 م 2009مارس  02 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح 
 وحداته

تمت موافقة الهيئة على ارستمرار  طرح الصندوق 
 م 2009مارس  2 تاريخ 

الينط ق ألنه صندوق استيمار  عام مفتوح اليحدد  مدة  مدة صندوق االستثمار
 لمنية

 اللاير السعود  عملة صندوق االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 
 األهداف االستيمارية لصندوق االستيمار

يعت ر هذا الصندوق صندوق استيمار  عام مفتوح من فئة الصناديق القا ضة، يهدف هذا الصندوق تلى تنمية رأس الما  
 المستيمر وتحقيق نمو مستقر للمستيمر.

 
 أنواع األوراق المالية التي يستيمر فيها الصندوق وسياسات التركيل
األسننهم المحلية والعالمية المتوافقة مع أحكام الشننريعة التي يسننتيمر الصننندوق في صننناديق المرا حة و الصننكوك وصننناديق 

تطرحها شنننركة األو  لالسنننتيمار مع تمكانية االسنننتيمار في الصنننناديق المتوافقة مع أحكام الشنننريعة التي تطرحها الشنننركات 
لى والً تلى المحافلة عالمصننرحة لها من هيئة السننوق المالية، كما يعت ر الصننندوق صننندو اً اسننتيمارياً  لي  المخاطر يسننعى أ

رأس الما  المستيمر وتحقيق عوائد، و د تم تصميمه للمستيمرين الذين ال يح ذون المخاطرة االستيمارية.  الصندوق يستيمر 
نس ة من تجمالي أصوله في صناديق المرا حات و الصكوك. و د يستيمر جلهاً  خر من أصوله في مكونات األسهم من أج  

 د  المتو عة.تعليل وليادة عوائ
 

 وتولع استيمارات أصو  الصندوق كالتالي:

نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

صنننننناديق األسنننننهم المحلية 
والعننننالميننننة، المطروحننننة 
طرحاً عاماً والمرخصنننننننة 
 من     هيئة سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
أ صنى لتسنتيمار الصنندوق كحد 
 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
لتستيمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحاً عاماً 
في المملكة العر ية السننعودية والمصننرحة من     هيئة 

مع الضنننوا ط  ةمتوافقالسنننوق المالية شنننريطة أن تكون 
 الشرعية

صننناديق المرا حة  مختلف 
الننعننمننالت، الننمننطننروحننننة 
طرحاً عاماً والمرخصنننننننة 
 من     هيئة سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   80%
كحد أدنى لتسننننتيمار  الصننننندوق
 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحاً عاماً في المرا حاتلتسنننتيمار في 

    هيئة المملكة العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من 
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

النندخنن  اليننا ننت صنننننننننناديق 
، المطروحننننة والصنننننننكوك

طرحاً عاماً والمرخصنننننننة 
 من     هيئة سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
الصنندوق كحد أ صنى لتسنتيمار 

 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحاً عاماً في الصننننكوكلتسننننتيمار في 

المملكة العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من     هيئة 
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

 
 3يمار  على أن تكون استيمارات الصندوق في من أصو  الصندوق في أ  صندوق است %5يجول استيمار نس ة أ   من 

في أ  منها. واسنننتناداً تلى لروف السنننوق أو  %50من أصنننوله و ال تليد عن  %5صنننناديق اسنننتيمارية أخرى ال تق  عن 
لالحتفال  الحد األدنى من متطل ات السنننيولة، يجول للمدير وفًقا لتقدير  أن يحتفل  جله من أو  كافة أصنننو  الصنننندوق على 

نقد أو مرا حات ذات  جا   صنننيرة متوافقة مع أحكام الشنننريعة كيفما يكون الحا  تلى حين تعادة اسنننتيمارها. و يجول  شنننك 
للمدير أن يودع في أ  و ت من األو ات ذلك الم لغ النقد  مع أ  طرف ذ  عال ة وذلك  الشنننننننروط التي يراها المدير 

 مالئمة.
 

األمان المتعدد األصو  وحدات في األدوات أو االستيمارات المتفرعة عن الصندوق، ال يملك المستيمرون في صندوق اليسر 
 لكنهم يملكون وحدات تمي  أموالهم المستيمرة في الصندوق نفسه آلن حق التصرف موكو  الي الصندوق.

 
 
 
 



 اليسر األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 9 - 

 أسواق األوراق المالية التي يحتم  أن يشتر  وي يع فيها الصندوق استيماراته
 ة  المملكة العر ية السعودية فقط الغير األسواق المالي

 
 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها  غرض اتخاذ القرار االستيمار 

يلتلم مدير الصنننننننندوق من خال  م دأ العناية الواج ة، ومن خال  دور  كمدير للصنننننننندوق  القيام  ك  أمانه ومهنية و الحد 
المعقو   إتخاذ  رارات اسننتيمارية م نية على أسننس رصننينة. ويسننتعين مدير الصننندوق  مجموعة من كوادر  للقيام  مراجعة 

التي يسننتيمر فيها الصننندوق. ويعتمد مدير الصننندوق على األ حاث الداخلية  االسننتراتيجيات والجدوى االسننتيمارية لألصننو 
و/أو األ حاث التي تقوم  ها شركات ومؤسسات مالية و حيية أخرى سواه كانت تلك األ حاث متاحة للعامة أو كان الحصو  

لمدير الصننننننندوق مجموعة من  على تلك األ حاث وفق عال ة تعا دية  ين مدير الصننننننندوق ومقدمي تلك األ حاث. كما تتوفر
 األدوات التي توفر األ حاث والمعلومات وال يانات عن األوراق المالية والشركات ومختلف أنواع األصو . 

 
 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن تدراجها ضمن استيمارات الصندوق

أدوات مالية يجول للصننندوق ارسننتيمار فيها  ال يجول للصننندوق االسننتيمار في أ  ور ة مالية  خالف ما تم ذكر  سننا قا من
ستيمر في أ  أص   د ينطو   شر، كما ال ي شك  م ا س ي  الميا  ال يجول للصندوق ارستيمار في األسهم والصكوك   على 

 على التلامات مالية غير محددة.
 

 ار فيهاأ   يد  خر على أنواع األوراق المالية أو األصو  األخرى التي يمكن للصندوق االستيم
 ال يوجد

 
 الحد الذ  يمكن فيه استيمار أصو  الصندوق في وحدات صناديق أخرى

يجول للصندوق االستيمار  الصناديق االستيمارية المطروحة طرحاً عاماً  المملكة العر ية السعودية والمرخصة من     هيئة 
ق شاملًة الصناديق التي يديرها مدير الصندوق وف مع الضوا ط الشرعية ةمتوافقشريطة أن تكون السوق المالية أياً كان فئتها 

من  يمة صافي أصو  الصندوق،  %50ما تقتضيه أهداف الصندوق على أن ال يتجاول االستيمار في صندوق واحد نس ة 
 ويقوم  االستيمار  عد تجراه الفحص الواجب للتأكد من جدوى االستيمار في تلك الصناديق. 

 
 ت وسياسات اال تراض ورهن األصو صالحيا

من  يمة صنننننافي أصنننننو  الصنننننندوق، فيما عدا ار تراض لهدف تل ية ارسنننننتردادات من  %10الحد األعلى لال تراض هو 
 الصندوق. و د يقوم مدير الصندوق  رهن أص  أو مجموعة من أصوله وذلك مقا   الم الغ التي يقترضها.

 
 رالحد األعلى للتعام  مع أ  طرف نلي

 ال ينط ق لكون الصندوق من فئة الصناديق القا ضة.
 

 سياسة مدير الصندوق ردارة المخاطر
يقوم مدير الصننندوق  رصنند المخاطر التي  د تؤير في اسننتيمارات الصننندوق، ويتخذ ارجراهات الاللمة تجا  تلك المخاطر 

 كالتالي:
م  ارطالع على  خر األخ ار والمستجدات على الساحة يقوم مدير الصندوق  مرا  ة أداه الصندوق  شك  يومي كما يقو -1

 ار تصادية مما  د يؤير على أصو  الصندوق.
يقوم مدير الصننندوق  عقد تجتماع شننهر  مع الكادر المسننؤو  عن تدارة الصننندوق رسننتعراض أداه الصننندوق وتوليع  -2

 األصو  و خر المستجدات المتعلقة  األصو  التي يستيمر  ها الصندوق.
م مدير الصننننندوق  إجراه دراسننننات العناية الواج ة المتعلقة  األصننننو  التي يسننننتيمر  ها الصننننندوق، وتشننننتم  تلك يقو -3

 الدراسات على تحلي  وتقويم المخاطر لألصو  التي يستيمر  ها الصندوق.
 دث.يتعام  الصندوق مع أ  حدث مستجد يؤير على مخاطر الصندوق على وجه السرعة فور حصو  العلم  ذلك الح -4
 

 معلومات المؤشر االسترشاد  والمنهجية المت عة لحساب المؤشر
 مؤشر ترشاد  خاص مكون من التالي:يستخدم الصندوق 

 (.%85مؤشر ودائع اللاير في ال نوك السعودية لمدة يالية أشهر) .1
 (.%8.25متوافق مع الضوا ط الشرعية )ال مؤشر ستاندرد اند  ورل العالمي .2
 (.%6.75متوافق مع الضوا ط الشرعية )ال اند  ورل السعودية مؤشر ستاندرد .3

يتم حساب المؤشر  شك  مستق  من     شركة اس أند  ي داو جونل، وذلك  ضرب العوائد اليومية للمؤشرات المكونة للمؤشر 
و ستخدام  ندوق.الخاص  الصندوق في النسب المخصصة لك  مؤشر و عد جمعها يتم الحصو  على العائد اليومي الخاص  الص

 هذا العائد يتم احتساب  يمة المؤشر الخاص  الصندوق.
 

 االستيمار في المشتقات
 لن يقوم الصندوق  االستيمار في أ  نوع من أنواع المشتقات  شك  م اشر.
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 ارعفاهات الممنوحة من الهيئة  شأن أ   يود أو حدود على االستيمار
 ال يوجد

 
 في الصندوق المخاطر الرئيسية لالستثمار (3

عن ط يعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق ترشاد المستيمرينطو  االستيمار في الصندوق على درجة منخفضة من المخاطر، و
والً  مفرد  عن أ   رار ؤمالئمة الخيارات االستيمارية التي يقدمها الصندوق، تال أن المستيمر وفي كافة األحوا  سيكون مس

 د يكون الصندوق عرضة لتقل ات السوق، و ناهاً عليه فإن سعر و الذ  يناسب استيماراته. يتخذ   خصوص اختيار الصندوق
وحدات الصندوق  د ينخفض أو يرتفع ت عاً لذلك، و التالي فعندما يسترد المستيمر أمواله من الصندوق  د ال يحص  على نفس 

 كما وجب التنويه على اآلتي:الم لغ األساسي الذ  استيمر  فيه. 

 أداه الصندوق السا ق أو األداه السا ق للمؤشر ارسترشاد  ال يعد مؤشراً على أداه الصندوق في المستق  . أن 

  أنه ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداه المطلق لصندوق االستيمار أو أداه  مقارنة  المؤشر سوف يتكرر
 أو يماي  األداه السا ق.

  االستيمار اليعد  أ  شك  من األشكا  تيداعاً لدى أ   نك.أن االستيمار في صندوق 

 .أن االستيمار في الصندوق  د يؤد  تلى خسارة كام  الم الغ المستيمرة 
 

 ، التي يمكن أن يكون لها تأيير على االستيمار في الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواع المخاطر
 

 :مخاطر السوق 
صناديق األسهم المحلية والعالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة  جانب صناديق المرا حة و الصكوك و يستيمر الصندوق في 

 تتعرض هذ  االستيمارات لمخاطر تقل ات السعر و السوق.
 

  :مخاطر السيولة 
صكوك  حة و اليستيمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية المتوافقة مع احكام الشريعة  جانب صناديق المرا

 ما يمكن معه  يع وشراه وحدات الصندوق  دون أ  تغيرات ك يرة في األسعار خال  فترة لمنية  صيرة جدا و لكن  د تمر 
فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقرار  و  د تص ح  عض المحافل والصناديق أ   سيولة وأكير صعو ة في 

 ود فيها.االستيمار فيها نتيجة التداو  المحد
 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
يستيمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية المتوافقة مع احكام الشريعة صناديق المرا حة و الصكوك، والمقومة 

ي ف  اللاير السعود  أو أ  عمالت أخرى و ذلك يكون المشتركين في الصندوق معرضين لمخاطر التقل ات ألسعار الصرف
 تلك العمالت.

 

 :المخاطر االئتمانية 
المخاطر االئتمانية المتعلقة  صننننفقات اسننننتيمار المرا حة هي تلك التي تتعلق  احتما  أن يخفق أ  مدين في الوفاه  التلاماته 

 التعا دية مع الطرف المتعا د معه وفقاً للشروط المتفق عليها  ينهما.
 

 :مخاطر اإللتزام بالضوابط الشرعية 
تتمي  هذ  المخاطر في حا  أص حت أحدى الشركات المستيمر فيها غير متوافقة مع  عض الضوا ط الشرعية، فإن الصندوق 

 المستيمر فيه  د يخسر في حالة االضطرار تلى  يع تلك األسهم  سعر منخفض.
 

 :المخاطر القانونية 
ريحة االستيمار معرضة لفرض تجراهات  انونية صناديق االستيمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أ  شركة ضمن ش

عليها من     السننلطات الحكومية المختصننة  التنليم وارشننراف والر ا ة عليها، وكذلك من     المسننتيمرين، و  التالي يمكن 
 أن يؤير على  يمة االستيمارات التي يستيمرها الصندوق في تلك الصناديق.

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
 يمة أصننننو  الصننننندوق يمكن أن تتأير  عوام  مختلفة، منها عوام  سننننياسننننية وا تصننننادية وعوام  تتعلق  التشننننريعات  تن

واألنلمة أو تتعلق  السننلطات ارشننرافية والتنليمية والر ا ية، كما  د تتأير  التغيرات في سننياسننة الحكومة ونلام الضننرائب 
 علق  الجهة المصدرة لألسهم أو الوحدات المستيمر فيها.وأسعـار الفائدة أو  د تتأير  أحداث معينة تت

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
يعتمد أداه أ  صنننندوق اسنننتيمار  تلى حد  عيد على  درات وتمكانيات مولفي مدير الصنننندوق وخاصنننة ك ار مولفيه مما 

 توفر ال دي  المناسب.   يؤير  شك  ك ير على أداه الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم
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 معلومات عامة (4
 

 الفئة المستهدفة لالستيمار  الصندوق
نمية رأس الما  تحقيق ت هدفيستهدف الصندوق تلك الفئة من المستيمرين الراغ ين في االستيمار  صندوق منخفض المخاطر  

يق لون في هذا الصندوق  تنويع استيماراتهم ووتحقيق نمو في حدود المعقو  على المدى الطوي ، ويرغب المستيمرين المستيمر 
أن يتعرضوا  شك  محدود لمخاطر االستيمار في صناديق األسهم التي تصنف على أنها استيمارات عالية المخاطر في س ي  
تحسين أداه استيماراتهم، كما يدرك المستيمرون المهتمون  الصندوق ط يعة مخاطر الصندوق ويق لون ويتحملون الخسائر 

 .التي  د تنجم نتيجة استيمارهم )اشتراكهم(  الصندوق
 

 سياسة توليع األر اح
 .ال يقوم الصندوق  توليع أ  أر اح دورية على حاملي الوحدات، وأن أ  أر اح محققة يتم تعادة تستيمارها في الصندوق

 
 األداه السا ق للصندوق

 

  العائد الكلي 

 المؤشر إجمالي العائد المؤشر العائدإجمالي  المؤشر إجمالي العائد المؤشر
إجمالي 
 الصندوق العائد

 2017 2017 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 10

10.28% -0.92% 10.38% 3.60% 5.29% -0.81% 3.43% 0.84% 
صندوق اليسر 
األمان متعدد 

 األصول

 

  عوائد السنوات الماضية مقارنة  المؤشر االسترشاد 

 
  

 توليعات األر اح للسنوات السا قة 
 يقوم الصندوق  توليع أ  أر اح دورية على حاملي الوحدات، وأن أ  أر اح محققة يتم تعادة تستيمارها في الصندوق. لم
 

 تقارير الصندوق 
 ان تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خال  المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق

www.alawwalinvest.com 
 

 حقوق مالكي الوحدات
يتمتع مالكي الوحدات  حقوق متمايلة ومتساوية ويعاملوا  المساواة من     مدير الصندوق. أدنا  توضيح لحقوق لمالكي 

 واألحكام:الوحدات، يضاف لذلك كافة حقو هم المنصوص عليها في هذ  الشروط 
    يتصيف مديي الصندوق باألمانة والنزا ة المطلقة، و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات. -1

 وضور اجتماعات مالكي الوودات و التصويت على القيارات خاللها.يح  لمالكي الوودات  -2

بما يتماشننى مع   ا الشننيو   وغيي ا من التقاريي والنشننياتالتقاريي الدورية  يح  لمالكي الوودات الحصننول على -3

 و األوكام.

 يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل ل  لتمثيل  في إجتماع مالكي الوودات. -4

http://www.alawwalinvest.com/
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 مسؤوليات مالكي الوحدات
فيما عدا تحم  خسارة مالك الوحدات الستيمار  في الصندوق أو جله منه، اليكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتلامات 

 الصندوق.
 

 صندوق االستيمارتنهاه 
 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغ ة مدير الصندوق في تنهاه الصندوق أل  س ب يرا  مدير الصندوق مناس اً رنهاه الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
التاريخ الملمع تنهاه يوماً من  21 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  رغ ته في تنهاه الصندوق     مدة ال تق  عن 

 الصندوق فيه.

  .في حالة تنخفاض  يمة صافي أصو  الصندوق أل   من عشرة ماليين لاير سعود  خال  ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض
يوماً من  21ويقوم مدير الصندوق  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  إنهاه الصندوق لهذا الس ب     مدة ال تق  عن 

 خ تنهاه الصندوق.تاري
 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق  ال ده في تجراهات تصفية الصندوق فور تنتهائه 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم  حد أ صى للتصفية، ويقوم  الدفع لمالكي الوحدات خال   30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
ن األصو  أل  س ب من األس اب فسيحتفل مدير الصندوق  حق مالكي الوحدات في ذلك وفي حا  تعذر  يع أ  أص  م

 األص  ويقوم  توليع أ  مستخلصات عند  يعه الحقاً  عد  يعه و د يستغرق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

 فية ق عن انتهاه الصندوق ومدة التصسيعلن مدير الصندوق في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسو
 ورد م الغ مالكي الوحدات.

 
  لية تقويم المخاطر المتعلقة  أصو  الصندوق

 يقر مدير الصندوق  وجود  لية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة  أصو  الصندوق.
 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقا   الخدمات المقدمة له مجموعة من يقوم مدير الصندوق  تحصي  رسوم تدارية مقا   
 األتعاب والمصاريف. أدنا  ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستيمر وطريقة احتسا ها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اردارة
الصندوق مقا   خدمات االدارة وما يتعلق 

  ها والمقدمة من     مدير الصندوق 

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصو  

 الصندوق

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  شهر ميالد 

الرسوم 
والمصاريف 

المتعلقة 
 الصناديق التي 

يستيمر  ها 
 الصندوق

ستيمارات الصندوق تلي رسوم تخضع ا
ومصاريف الصناديق المستيمرة فيها 

  استيناه رسوم االشتراك

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 

 المستيمر  ه

تحتسب على ك  صندوق 
استيمار  مستيمر  ه حسب 
 شروط وأحكام ذلك الصندوق.

رسوم 
 االشتراك 

 هي الرسوم التي يدفعها المشترك مقدماً 
عند تشتراكه  الصندوق وتخصم من الم لغ 

المستيمر أو تدفع  شك  مستق  عند 
االشتراك  الصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من م لغ  0.50%
 ارشتراك

تخصم من الم لغ المستيمر أو 
تدفع  شك  مستق  عند االشتراك 
  الصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

المستيمر )حام  هي الرسوم التي يدفعها 
الوحدات( عند تسترداد   شك  كلي أو 
 جلئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من م لغ  0.50%
 ارسترداد

تط ق في حا  تم االسترداد خال  
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمد ق 

الحسا ات 
 المستق 

هي رسوم تدفع لمد ق الحسا ات المستق  
ت الصندوق مقا   أتعاب مراجعة  يانا

 المالية

لاير  30,000م لغ 
سعود   حد أ صى 

يدفعها الصندوق  شك  
 سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

مكافآت أعضاه 
مجلس االدارة 

 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاه مجلس تدارة 
الصندوق المستقلين مقا   مهامهم 

 ارشرافية المتعلقة  الصندوق

د المقدار يعتمد تحدي
على عدد األعضاه 
المستقلين وعلى 
التلامهم  حضور 

ارجتماعات الخاصة 
وللتوضيح  – المجلس 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 نهاية ك  سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000ك  عضو مستق  م لغ 
لاير سعود  عن ك  تجتماع 

ن خال  السنة  وا ع تجتماعي
تشترك في دفعها جميع الصناديق 
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نرجو مراجعة الميا  
التوضيحي  عد هذ  

 القائمة أدنا 

التي يشرف عليها المجلس 
لاير  2,000 ارضافة لم لغ 

سعود  لك  عضو مستق  خال  
 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

لاير  10,000م لغ 
 حد أ صى لك   سعود 

عضو يدفعها الصندوق 
  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

تكاليف التموي  
 )اال تراض(

يتم فرض هذ  الرسوم مقا   التموي  الذ  
يحص  عليه الصندوق، ويتم تموي  

الصندوق وفقاَ للحاجة لذلك التموي  وفق 
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 

 قدمة للتموي الم

يتفاوت سعر التموي  
استناداً تلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتموي (

يتم تحتساب وخصم تكاليف 
التموي   شك  يومي عند الحيالة 

 على التموي 

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
صندوق  ما )تداو ( مقا   نشر معلومات ال
 في ذلك تعالن أسعار الوحدات

لاير  5,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ا ية
السوق المالية مقا   الخدمات الر ا ية 

 المقدمة للصندوق

لاير  7,500م لغ 
عها سعود  يدف

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشاد 

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقا   
توفير معلومات المؤشر اررشاد  الخاص 
 الصندوق، وتدفع لمقدم  يانات المؤشر 

 اررشاد 

لاير  15,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

ند عتحتسب  شك  يومي وتخصم 
 تستحقاق الفواتير الخاصة  الخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفل
الحفل مقا   خدمات الحفل المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصو  
المستيمر  ها ونس ة 
تركيلها  الصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
 غالمنفذة كما يوجد م ل

أدنى لتكلفة الحفل، أدنا  
 توجد التفاصي 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 ميالد  شهر نهاية ك  

ضري ة القيمة 
 المضافة

تن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضري ة القيمة المضافة. و سوف تحتسب 
المذكور، و اعت ارها واج ة السداد من  على العمي  أ  ضري ة  يمة مضافة تنط ق على العمولة أو الرسم

 طرفه  ارضافة تلى الم الغ المتفق عليها هنا.
 

 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

مكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكل سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

سنة سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين  3,000ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ  يومي وتخصم بنهاية كل  لاير 

لاير سننعودي لكل عضننو  2,000خالل السنننة تشننتي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس بابضننافة لمبلغ 

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

لاير سننعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين في السنننة تشننتي  في دفعها جميع  3,000يتقاضننى كل عضننو مسننتقل مبلغ  -

لاير سننعودي  12,000الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس، فاي وال وجود عضننوين مسننتقلين يدفع لهما ما مجموع  

    فب فتيا عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم   ا المبلغ على عدد الصننننننادي  التي يشنننننيف عليها المجلس 

 (.15مقسومة على  12,000لاير ) 800صندوق فالتكلاة على الصندوق الواود  15المجلس يشيف على عدد 

لاير لكل عضننننو مسننننتقل خالل السنننننة. ويتحملها الصننننندوق المعني فاي وال وجود عضننننوين  2,000ويدفع الصننننندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000مستقلين يدفع الصندوق لهما ما مجموع  

لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800بحسنب   ا المثال يكو  مجموع ما يدفع  الصنندوق لضعضنال المسنتقلين ف -

عدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور ابجتماعات ف   الصندوق لن 

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 
 

 الحفظ رسوم

( ارستيمار في صناديق األسهم 1لاير للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد م لغ 
لاير سعود  لك   50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  %0.050 مختلف أنواعها ت لغ تكلفة الحفل 
صناديق أسواق الما  والعوائد اليا تة   مختلف أنواعها ت لغ تكلفة الحفل ( ارستيمار  2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 

 .لاير سعود  لك  صفقة جديدة كعمولة تسوية 50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  0.0175%
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 م: 2017/12/31المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة المنتهية في 

 مالحظات
الفعلية المحملة المصاريف 

على الصندوق خالل 
 م)ر.س( 2017

نسبة الرسوم من 
صافي قيمة 

 األصول
 أنواع الرسوم طريقة إحتساب الرسوم و المصاريف

 %0.2495 10,179.38 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

النسبة Xوتخصم شهرياَ. )أصول الصندوق
 المئوية(

 رسوم اإلدارة 

الصندوق عند  تم دفعها لمدير
 اإلشتراك

 تدفع مقدماً قبل االشتراك في الصندوق 0.0026% 106.83

 رسوم االشتراك واالسترداد*

 %0.0000 0.00 يوجد ال
تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل شهر 

 واحد من تاريخ االشتراك وتدفع للصندوق

 %0.0000 0.00 يوجد ال
الصندوق في حالة اإلشتراك في  تحتسب على

 صناديق تفرض رسوم إشتراك على المشترك
 رسوم االشتراك في الصناديق

 %0.7354 30,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

رسوم مراجع الحسابات 
 المستقل 

 %0.1277 5,211.47 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 المستقلين

 مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية ال يوجد %0.0000 0.00 ال يوجد

 %0.0000 0.00 ال يوجد
تحتسب وتخصم بشكل يومي من صافي قيمه 

 إإلقتراضأصول الصندوق عند 
تكاليف التمويل التي يتحملها 

 صندوق االستثمار

 %0.1226 5,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

رسوم إعالن أسعار وحدات 
 الصندوق

 %0.3677 15,000.00 تحميلها على الصندوق تم
سنوياً. تحتسب بشكل يومي وتخصم 

 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي

 %0.1838 7,500.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

رسوم مراجعة ومتابعة 
اإلفصاح لكل صندوق استثمار 

 لهيئة السوق المالية

 إجمالي المصاريف 1.7867% 72,890.85  

 2017متوسط صافي قيمة األصول لعام  4,079,544.70  

 دوق.سوم اإلسترداد تدفع للصنيتم إستثناء رسوم اإلشتراك واإلسترداد من إجمالي المصاريف حيث أن رسوم اإلشترك تدفع مقدما كنسبة من مجموع مبلغ اإلشتراك، كما أن ر

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ر.س(: 10,000أستثمر بالصندوق مبلغ عشره اآلف لاير سعودي )مثال: بإفتراض أن عميالً ما 

 أنواع الرسوم نسبة الرسوم من صافي قيمة األصول سنوي )ر.س(

 رسوم اإلدارة 0.2495% 24.95

 رسوم االشتراك في الصناديق 0.0000% 0.00

 رسوم مراجع الحسابات المستقل 0.7354% 73.54

 اإلدارة المستقلين مكافآت أعضاء مجلس 0.1277% 12.77

 مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 0.0000% 0.00

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق 0.1226% 12.26

 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي 0.3677% 36.77

 استثمار لهيئة السوق الماليةرسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق  0.1838% 18.38

  إجمالي الرسوم والمصاريف االفتراضية للعميل الواحد 178.67
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 الصناديق التي يمكن للصندوق اإلستثمار فيها و نسب مصاريفها

   اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية رسوم أخرى مجموع نسبة المصاريف

 1 السعودية صندوق اليسر األسهم 1.95% 0.18% 2.13%

 2 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 1.95% 1.04% 2.99%

 3 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية 1.00% 0.27% 1.27%

 4 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 0.50% 0.01% 0.51%

 5 صندوق المرابحة و الصكوك 0.50% 0.00% 0.50%

 6 الدولية باللاير )سنبله لاير(صندوق تمويل التجارة  0.50% 0.00% 0.50%

 

 
 نسبة المصاريف القصوى حسب توزيع األصول اإلفتراضي

   اسم الصندوق نسبة المصاريف توزيع األصول اإلفتراضي* نسبة المصاريف المعينة

     

 1 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 2.49% 50.00% 1.25%

 2 السعوديةصندوق اليسر األسهم  2.15% 45.00% 0.97%

 3 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية 1.52% 5.00% 0.08%

   مجموع نسب المصاريف القصوى حسب توزيع األصول اإلفتراضي 2.29%

صول م توزيع أمالحظة*: توزيع األصول اإلفتراضي هو توزيع يهدف إلى حساب أقصى نسبة مصاريف إدارية داخلية قد تحتسب على الصندوق, ولكن يستبعد أن يت
هذه النشرة و اإلستراتيجيات الصندوق حسب هذه النسب وذلك للعديد من األسباب نذكر منها على سبيل المثال ال الحصرالحدود اإلستثمارية اإلضافية المغطاة في 

 اإلستثمارية المطبقة لدى مدير الصندوق.   

 
 التقويم والتسعير (6

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

الصناديق االستيمارية المطروحة طرحاً 
عاماً في الممملكة العر ية السعودية 
 والمرخصة من     هيئة السوق المالية  

  خر سعر وحدة معلن في مو ع مدير الصندوق أو في مو ع تداو 

 

 بيان عدد نقاط التقويم 
األيام التي يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام يتم تقويم أصو  الصندوق وتصدار سعر الوحدة  شك  يومي، ويستينى من ذلك 

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األس وع  المملكة العر ية السعودية.
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
صى أس وع أ  داية يقوم مدير الصندوق  توييق ذلك الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير  حد 

من تاريخ تكتشاف وتوييق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق  إ الغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أ  خطأ يشك  ما نس ته 
أو أكير من سعر الوحدة ويفصح عن ذلك فوراَ في مو عه ارلكتروني والمو ع ارلكتروني للسوق )تداو ( وفي  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد طريقة احتساب سعر 
 سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طل ات االشتراك واالسترداد، ويتم حسا ه كالتالي:

 يتم جمع  يمة ك  األصو  المقومة التي يقتنيها الصندوق. -
مة والمذكورة في ال ند السا ع من هذ  الشروط يتم احتساب صافي  يمة األصو   خصم جميع الرسوم والتكاليف المتراك -

 واألحكام من مجموع  يمة األصو  المقومة التي يقتنيها الصندوق.
 يتم احتساب سعر وحدة الصندوق  قسمة صافي أصو  الصندوق على عدد الوحدات المصدرة. -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق )تداو (  شك  يومي  الحد  يتم نشر سعر الوحدة من خال  المو ع ارلكتروني لمدير

 األ صى نهاية ك  يوم تداو .
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 التعامل (7
 

 تفاصيل الطرح األولي 
 ال ينط ق

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
عم  تكون فيه المؤسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة،  إستيناه أيام أيام التعام : يتم التعام   الصندوق في ك  يوم  -

 العط  الرسمية  المملكة العر ية السعودية.
 الموعد النهائي لق و  الطل ات:     الساعة اليانية عشر لهراً  جميع أيام التعام . -

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
مستيمرين الراغ ين في شراه وحدات في الصندوق )االشتراك في الصندوق( تع ئة نموذج االشتراك في صناديق يتعين على ال

سليمه لشركة األو  لالستيمار مع: )أ( تفويض  الخصم على الحساب االستيمار  للمشترك لدى الشركة أو )ب(  االستيمار وت
وجد لديه حسنننناب تسننننتيمار  مع الشننننركة فيتوجب عليه فتح حسنننناب في حالة كان المشننننترك ال ي –الم الغ الاللمة لالشننننتراك 

تستيمار . وفي حالة كان الراغب في االشتراك في الصندوق يشترك فيه للمرة األولى فعليه  راهة شروط وأحكام الصندوق مع 
رك سننتند يفيد  أن المشننتمذكرة المعلومات والمسننتندات األخرى لصننندوق االسننتيمار     االشننتراك. كما أن التو يع على هذا الم

كه نافذاً دون التو يع. أما  النسننن ة للمشنننتركين الراغ ين في  يع ا)مالك الوحدات(  د     هذ  الشنننروط واألحكام وال يعت ر اشنننتر
وحدات الصننندوق )االسننترداد من الصننندوق( فيتوجب عليهم تع ئة نموذج االسننترداد من صننناديق االسننتيمار وتسننليمه لشننركة 

 تيمار ليتم   و  طلب االسترداد.األو  لالس
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
لاير سعود ، والم لغ األدنى أل  اشتراك تضافي  الصندوق هو  10,000الم لغ األدنى لالشتراك اال تدائي  الصندوق هو  -

 لاير سعود . 1,000
لاير سعود ، وتذا كان من شأن أ  استرداد أن يخفض استيمار  1,000ق هو الم لغ األدنى لق و  طلب االسترداد من الصندو -

 المشترك تلى أ   من الحد األدنى لم لغ االشتراك اال تدائي المحدد للصندوق، فإنه يتوجب استرداد كام  الم لغ المستيمر.
 أما  النس ة لنق  الملكية فال ينط ق. -
 

 رداد ودفع العوائد لمالك الوحداتالفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االست 
يتم تجميع كافة طل ات االشترك واالسترداد من الصندوق يومياً وحتى الساعة اليانية عشر لهراً من يوم العم  الرسمي. 

يوم تجميع الطل ات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن  عد يوم عم  واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشتراكو
غ المستردة تودع الم الف الطلب( وتخصم م الغ االشتراك فوراَ عند   و  طلب االشتراك، أما  النس ة لطلب ارستردادتنفيذ 

 في حساب العمي   عد يوم عم  من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد.
 ميا  على تنفيذ طلب اشتراك في الصندوق:

    الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد، يتم   و  الطلب وينفذ  عند تستالم طلب االشتراك كامالً مع الم لغ  عملة الصندوق
يوم تنفيذ الطلب )ارينين(. وفي حالة تستالم الم لغ  غير عملة  –ارشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

م الم لغ مالت السائد ذلك اليوم وتستالالصندوق فال يعت ر تشتراك العمي  نافذاً تال في حالة تحوي  الم لغ على أساس سعر الع
عر الوحدة نفذ ارشتراك على أساس سييتم   و  الطلب و عملة الصندوق فإذا تم ذلك     الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد ف

طلب(  عد الساعة لأما في حالة تستالم الم لغ  عملة الصندوق )أو تستالم ا )ارينين( يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
اليانية عشر لهراً يوم األحد فيتم   و  االشتراك في يوم العم  التالي )ارينين( على أساس السعر المعلن في يوم العم  الذ  

 .يوم تنفيذ الطلب )اليالياه( –يليه 
 الصندوق: تسترداد منميا  على تنفيذ طلب 

ساس سعر على أ االستردادنفذ يية عشر لهراً يوم األحد، يتم   و  الطلب وكامالً     الساعة اليان االستردادعند تستالم طلب 
ي حالة تستالم . أما فويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم األر عاه )ارينين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي

ن ي يوم العم  التالي )ارينين( على أساس السعر المعلف ارستردادالطلب  عد الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد فيتم   و  
 .الخميسويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  ياه()اليال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العم  الذ  يليه

 

  مكان تقديم الطلبات 
 يتم تقديم كافة طل ات ارشتراك وارسترداد من خال  فروع ومكاتب مدير الصندوق.

 

  سجل مالكي الوحدات 
 يتعين على مدير الصندوق حفل وصيانة سج  مالكي الوحدات، ويتم ذلك في المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

 

  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
من م لغ عشرة ماليين لاير سعود ، سيقوم مدير الصندوق  إ الغ  في حالة نلو  صافي  يمة أصو  الصندوق لتص ح أدنى

مسؤو  المطا قة وارلتلام لديه ومجلس تدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس تمها  الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 
وم مدير اه المهلة سيقلتصحيح الوضع ع ر الحصو  على مليد من ارشتراكات في الصندوق، وفي حا  تعذر ذلك  عد تنقض
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وتجدر ارشارة تلى أن هذا ال ند  كامله تم تستيناه الصندوق من الصندوق  إتخاذات ارجراهات الاللمة رنهاه الصندوق. 
 م وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة. 2018ر  ديسم 01ارلتلام  ه خال  هذ  الفترة وسيتم ارلتلام  ه من تاريخ 

 

  في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعةتأجيل أو تعليق التعامل 
يجول لمدير الصندوق تأجي  تنفيذ أ  طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعام  التالي تذا  لغ تجمالي نس ة جميع 

 أو أكير من صافي  يمة أصو  الصندوق. %10طل ات االسترداد لمالكي الوحدات في أ  يوم تعام  
 

الصندوق، فيجب ذلك عند طلب التعليق من     هيئة السوق المالية، ويجول لمدير الصندوق في أما  النس ة لتعليق التعام   
 الحاالت التالية فقط:

 تذا رأى مدير الصندوق  شك  معقو  أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. -
ا أو األصو  األخرى التي يملكها الصندوق، تمتذا ُعلق التعام  في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعام  في األوراق المالية  -

 شك  عام وتما  النس ة تلى أصو  الصندوق التي يرى مدير الصندوق  شك  معقو  أنها جوهرية لصافي  يمة أصو  
 الصندوق.

 
 أدنا  ارجراهات المت عة عند تعليق التعام   الصندوق المفروض من     مدير الصندوق:

 تعليق تال للمدة الضرورية والم ررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. التأكد من عدم تستمرار أ  -
 مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس تدارة الصندوق وأمين الحفل حو  ذلك  صورة منتلمة. -
تشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً  أ  تعليق مع توضيح أس اب التعليق، وتشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاه  -

تعليق  الطريقة نفسها المستخدمة في ارشعار عن التعليق وارفصاح عن ذلك في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق ال
 والمو ع ارلكتروني للسوق.

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
مة سمي، في حالة تجاول مجموع  ييتم تجميع كافة طل ات ارسترداد يوميا وحتى الساعة اليانية عشر لهراً من يوم العم  الر

من صافي  يمة أصو  الصندوق فيجول لمدير الصندوق تأجي  الطل ات على أن يتم ذلك  %10طل ات االسترداد ما نس ته 
  شك  جلئي نس ة وتناسب مع حجم ك  عملية تسترداد. وتعطى طل ات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العم  التالي.

 
 خصائص الوحدات (8

يمكن للمدير وفقاً لتقدير  المطلق ودون ارخال   الشروط األخرى المشمولة في هذ  الشروط واألحكام أن يصدر عدداً غير محدد 
من الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمي  ك  وحدة حصة نس ية في الصندوق مساوية لك  وحدة 

يتقاسم المشتركون  التناسب )ك  حسب نس ة حصته( صافي موجودات الصندوق حسب  أخرى. وتذا تمت تصفية الصندوق فسوف
 عدد الوحدات المحتفل  ها في الصندوق حينئذ.

 
 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 :ويحتو  على معلومات مهمة تتعلق  نشاط الصندوق وأداه  وتقرير مجلس تدارة  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتو  على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم تتاحته للجمهور خال  

دير الصندوق والمو ع االلكتروني يوماً من نهاية العام الميالد . ويتم نشر  في المو ع االلكتروني لم 91مدة التتجاول 
على عنوان مدير  اليرواتطلب خطي يوجه ردارة   إرسا للسوق. كما يمكن الحصو  عليه دون مقا    ال ريد وذلك 

 الصندوق.  

 :ويحتو  على معلومات مهمة تتعلق  الصندوق، كما يحتو  على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماً من نهاية فترة التقرير. ويتم نشر  في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق  56تتاحته للجمهور خال  مدة التتجاول  ويتم

وات الير ردارة يوجه خطي طلب  إرسا والمو ع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصو  عليه دون مقا    ال ريد وذلك 
 .الصندوق مدير عنوان على

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهي متوفرة  المو ع ارلكتروني  2016يقر مدير الصننننننندوق  توفر القوائم المالية المراجعة كما  نهاية السنننننننة المالية 

 لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق.
 

 مجلس إدارة الصندوق (10
  عضال  م: خمسةة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من يشيف على إدار

 

 عضو غير مستقل )رئيس مجلس إدارة الصناديق( –خالد بن ناصر بن عبد الرحمن المعمر  .1

 المؤهالت

  م(1994.)بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبتيول والمعاد 

 الوظائف الحالية

  م إلى اآل (2012 اليئيس التناي ي لشيكة األول لالستثمار. )من 

   عضو في مجلس االدارة و لجنة االستثمار و لجنة المكافئات والتيشيحات لشيكة تكوين المتطورة للصناعات )من

 م إلى اآل (2016
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   م إلى اآل (2012عضو في لجنة التدقي  الداخلي في شيكة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. )من 

 الوظائف السابقة

  م(2012م إلى 2008. )من  الشيقية بالبنك األولمديي عام المنطقة 

   م(2008م إلى 2007مديي مصيفية الشيكات والمؤسسات بالمنطقة الشيقية بالبنك السعودي البييطاني. )من 

 م(2007م إلى 2005. )من  مديي قسم مصيفية الشيكات بالمنطقة الشيقية بالبنك األول 

 م(2005م إلى 2000نطقة الشيقية بالبنك األول. )من  مديي عالقات العمالل بمصيفية الشيكات بالم 

   م(2000م إلى 1997مدق  داخلي  ول في ارثي اندرسو . )من 

   م(1997م إلى 1995مديي عالقة في مصيفية الشيكات بالبنك السعودي الاينسي. )من 

 م(2010. )عضو ساب  في مجلس إدارة شيكة البتيوكيماويات المتقدمة 

 

 عضو غير مستقل –علي القديحي  علي بن عمر بن. 2
 المؤهالت

 ( . 2006بكالوريوس في ابدارة المالية من جامعة الملك فهد للبتيول والمعاد )م 
 الوظائف الحالية

  نائب رئيس إدارة األصول ونائب رئيس مجلس إدارة الصنادي  و مين سي مجلس إدارة الصنادي  في شيكة األول
 اآل (م إلى 2013)من  لالستثمار. 

 
 الوظائف السابقة

  م(2013م إلى 2009. )من  في شيكة األول لالستثمار –مديي  ول إدارة األصول 
  م(2009م إلى 2007في شيكة األول لالستثمار. )من   –مديي  ول صنادي  إستثمارية 
  م(2007م إلى 2006في البنك األول. )من   –مساعد مديي صنادي  إستثمارية 

 

 عضو مستقل –بد المحسن بن صالح الصالح. عبد الحميد بن ع3
 المؤهالت

 .بكالوريوس في علم االجتماع من جامعة الملك عبد العزيز 
 الوظائف الحالية 

   م إلى اآل (2005عضو في "مجلس المستشارين" و مناصب تناي ية في عدد من المنشئات العائلية الخاصة. )من 
 

 الوظائف السابقة
 
 م(2005م إلى 2002)من   المالية. سامبا مجموعة الشيقية، المنطقة لايوع ابقليمي المديي  
 م(2002م إلى 1999مجموعة المصيفية الخاصة في البنك السعودي األمييكي. )من   -مديي  ول عالقات 
   م(1999م إلى 1987رئيس مجموعة مصيفية القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد.)من 

 
 عضو مستقل –هللا بن حسن العبادي. هاني بن عبد4

 المؤهالت
 م(. 1997تسوي  من جامعة الملك فهد للبتيول والمعاد . )بكالوريوس في ال 

 الوظائف الحالية 
   م إلى اآل ( 2017المديي التناي ي، شيكة إنمال األعمال القابضة السعودية )من 

 
 الوظائف السابقة

 م(2011م إلى 2010)من   شيكة الخيي كابيتال. المديي التناي ي بدارة تطويي األعمال في 
  م(2010م إلى 2006)من   الشيكات للمنطقة الغيبية بالبنك األول. مصيفيةمجموعة  -نائب المديي العام 
  م(2006م إلى 2003)من   مجموعة مصيفية الشيكات بالبنك األول. -مديي قطاع 
  .م(2003م إلى 2002)من  مديي  ول بمصيفية الشيكات بالبنك األ لي التجاري 
   م(2002م إلى 2000مديي  ول عالقات في مجموعة سامبا المالية. )من 
   م(2000م إلى 1997محلل ائتماني / مديي عالقة في مجموعة سامبا المالية. )من 

 

 عضو مستقل –ابراهيم بن عبد المحسن بن عبدالمحسن السويلم . 5
 المؤهالت

  م ( 1994من جامعة الملك سعود . ) بكالوريوس في الهندسة الصناعية 
 الوظائف الحالية 

   م إلى اآل (1994نائب رئيس في مؤسسة عبد المحسن بن عبد المحسن السويلم . )من 
   م الى اال ( 2002مديي العالقات العامة و رئيس مجلس االدارة في شيكة ماين الين . ) من 
  الى اال  (                                                                                       م 1998من  والمقاوالت . )رئيس مجلس ادارة مؤسسة  ر  ي  و للتجارة 
   م الى اال (2013القا ية . ) من   –رئيس مجلس ادارة شيكة ابزو 
   م الى اال (2008عضو مجلس ادارة في شيكة ا اللة البشائي لالستثمار العقاري و التطويي. ) من 
   م الى اال (2015رئيس مجلس ادارة شيكة الشامخة لالستثمارات العقارية. ) من 
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 مع وجود مديي إدارة ابلتزام في شيكة األول لالستثمار كعضو مياقب في مجلس إدارة الصندوق. 

 

 أمين السر-

ن مهام  التحضننيي لالجتماعات التي تعقد وتقديم نائب رئيس إدارة األصننول بشننيك  األول لالسننتثمار وم -السننيد/ علي القديحي

 ومناقش   دال الصنادي .

 

 اإلجتماع والتصويت-

يتم ابجتماع ميتين سنوياً على األقل من خالل دعوة موجهة من  مين السي لمجلس إدارة الصندوق ألعضال المجلس، ويكتمل 

 النصاب بحضور عضوين مستقلين وعضوين غيي مستقلين على األقل ويتم التصويت على قيارات المجلس باألغلبية. 

 

 المستقلينالمكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء -

مكافأة يتحملها الصندوق يبلغ مجموع المكافئات التي يتحملها سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

لاير سننعودي لكل األعضننال المسننتقلين  يدفعها الصننندوق بشننكل سنننوي، تحتسننب بشننكل  10,000الصننندوق بحد  قصننى مبلغ 

سنة ميالدية ويتقاضى  سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين  3,000كل عضو مستقل مبلغ يومي وتخصم بنهاية كل  لاير 

لاير سننعودي لكل عضننو  2,000خالل السنننة تشننتي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس بابضننافة لمبلغ 

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

جتماع بواقع إجتماعين في السنننة تشننتي  في دفعها جميع لاير سننعودي عن كل إ 3,000يتقاضننى كل عضننو مسننتقل مبلغ  -

لاير سننعودي  12,000الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس، فاي وال وجود عضننوين مسننتقلين يدفع لهما ما مجموع  

عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم   ا المبلغ على عدد الصننننننادي  التي يشنننننيف عليها المجلس فب فتيا     

 (.15مقسومة على  12,000لاير ) 800صندوق فالتكلاة على الصندوق الواود  15يشيف على عدد  المجلس

لاير لكل عضننننو مسننننتقل خالل السنننننة. ويتحملها الصننننندوق المعني فاي وال وجود عضننننوين  2,000ويدفع الصننننندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000مستقلين يدفع الصندوق لهما ما مجموع  

لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800و  مجموع ما يدفع  الصنندوق لضعضنال المسنتقلين فبحسنب   ا المثال يك -

عدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور ابجتماعات ف   الصندوق لن 

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 تعارض المصالح-

مديي الصنندوق بعدم وجود  ي تضناربات في مصنالع  عضنال مجلس إدارة الصنندوق ومصنالع الصنندوق، وفي وال نشنأ يقي 

 ي تضارب سيعمل مديي الصندوق على ول  بما يقتضي مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد ال ي يقدر علي  مديي الصندوق 

 وسب نوع وظيوف التضارب.

 

 إلدارة عقود ومسؤوليات أعضاء مجلس ا-

و مدة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل  ي ثالث سنوات و سيتم مياجعة العقود سنوياً و تعديلها إ  لزم األمي خالل مدة 

 ( تسعين يوماً تقويمياً من نهاية السنة المالية لصندوق االستثمار.90ال تتجاود )

يتمتع  عضال مجلس إدارة الصندوق بخبيات في مجال إدارة الصنادي  االستثمارية ولديهم المعيفة الكاملة بأساليب إدارة 

الصنادي  ومجاالت االستثمارات واألسواق مما يمكنهم من ابشياف باعالية على نشا ات كافة صنادي  الشيكة ومتابعة  دائها 

 مستوى.  بشكل وثي  وبكاالة ومقدرة رفيعة ال

 وتشمل مسؤوليات  عضال مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصي، اآلتي:

 الموافقة على جميع العقود والقيارات والتقاريي الجو يية التي يكو  الصندوق  يفاً فيها. .1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعل  بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. .2

مناسنباً والمصنادقة على  ي تضنارب مصنالع ياصنع عن  مديي الصنندوق وفقاً لالئحة صننادي   ابشنياف ومتى كا  للك .3

 االستثمار.

االجتماع ميتين سنننوياً على األقل مع مسننئول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مديي الصننندوق ومسننئول  .4

 لتزام مديي الصندوق بجميع اللوائع واألنظمة المتبعة.التبليغ عن غسل األموال وتمويل ابر اب لدي ، للتأكد من ا

 إقيار  ي توصية ييفعها المصاي في والة تعيين . .5

وم كية المعلومات و ي مسنننننتند تخي يتضنننننمن إفصننننناوات تتعل   التأكد من اكتمال والتزام شنننننيو  و وكام الصنننننندوق .6

 بالئحة صنادي  االستثمار. بالصندوق ومديي الصندوق وإدارة الصندوق

 وم كية لتأكد من قيام مديي الصنننندوق بمسنننؤوليات  بما يحق  مصنننلحة مالكي الوودات وفقاً لشنننيو  و وكام الصنننندوقا .7

 و وكام الئحة صنادي  االستثمار. المعلومات

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوودات في . .8

 ت والقيارات التي اتخ  ا المجلس.يتم تدوين محاضي االجتماعات التي تبين جميع وقائع ابجتماعا .9
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سمال الصنادي  التي يشيف  كما يشيف مجلس إدارة الصندوق على جميع صنادي  األول لالستثمار ) دناا قائمة تضم  

 عليها مجلس إدارة الصندوق(:

 
 صندوق األما  متعدد األصول. (1)

 صندوق الميزا  متعدد األصول. (2)

 صندوق الطموح متعدد األصول. (3)

 اليسي األما  متعدد األصول.صندوق  (4)

 صندوق اليسي الميزا  متعدد األصول. (5)

 صندوق اليسي الطموح متعدد األصول. (6)

 صندوق اليسي لضسهم السعودية. (7)

 صندوق األسهم السعودية. (8)

  سهم المؤسسات المالية السعودية. صندوق (9)

 صندوق األسهم الخليجية. (10)

 صندوق اليسي لضسهم الخليجية. (11)

 بالييال السعودي.صندوق  سواق النقد  (12)

 صندوق اليسي للميابحة بالييال السعودي. (13)

 صندوق اليسي للميابحة و الصكو .  (14)

 صندوق اليسي لإلكتتابات األولية. (15)

 
 لجنة الرقابة الشرعية (11

التي تديرها شننركة األو  لالسننتيمار في صننناديق المرا حات والصننكوك  المتوافقة مع الضننوا ط الشننرعيةتسننتيمر كافة الصننناديق 
شرالضوا ط سهم المتوافقة مع واأل شرعية ويأخذ مدير الصندوقة ضمن المعايير المذكورة أدنا . عيال لى ع موافقة لجنة الر ا ة ال

 االستيمار في أ  صندوق استيمار  جديد.
 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الر ا ة الشرعية:
 المراجعة الدورية لألصو  التي يستيمر  ها الصندوق. -1
 لتعامالت الصندوق.المراجعة الدورية  -2
 الموافقة على أ  أص  تستيمار  يستيمر  ه الصندوق. -3
 تصدار الفتوى في ما يتعلق  إلتلام الصندوق  الضوا ط الشرعية -4

 
 مكافئات أعضاه لجنة الر ا ة الشرعية:

ي السنننة صننندوق فشننركة األو  لالسننتيمار تسننتفيد من خدمات الهيئة الشننرعية لل نك األو  فيتشنناركون في دفع األتعاب عن ك  
 سعود  كحد أ صى لك  عضو.لاير  10,000 الواحدة

 
 وفيما يلي أسماه ومؤهالت أعضاه الهيئة الشريعة:

 
 الشيخ ع دهللا  ن سليمان المنيع 

سنة  شاه المجلس في  سعودية منذ تن شيخ ع دهللا عضواً في مجلس القضاه األعلى في المملكة العر ية ال هـنننننننن. وهو 1391عم  ال
مجمع الفقه ارسنالمي التا ع لمنلمة المؤتمر ارسنالمي، كما عم  سنا قاً نائ اً لرئيس محاكم مكة المكرمة و اضنياً سنا قاً عضنو في 

في محكمة الو ف في مكة المكرمة. كما يشنننغ  الشنننيخ ع دهللا حالياً عضنننوية العديد من الهيئات الشنننرعية لدى ال نوك في المملكة 
عضننو في العديد من المجالس والهيئات الشننرعية كمنلمة المحاسنن ة والتد يق للمؤسننسننات المالية  العر ية السننعودية. و هو أيضنناً 

 ارسالمية في ال حرين.
شيخ ع دهللا على عدد من اطروحات ورسائ  الدكتورا  وشارك في منا شة عدد من رسائ  الماجستير والدكتورا .   كما أشرف ال

 عة ارسالمية )التفسير واآلراه( و ام  تأليف عدد من الكتب حو  التموي  ارسالمي. كما  ام  تصنيف عدد من األحكام في الشري
 

 الشيخ الدكتور محمد القر 
يعم  الشننيخ القر  أسننتاذاً لال تصنناد ارسننالمي في جامعة الملك ع د العليل في جدة وهو المدير السننا ق لمركل  حوث اال تصنناد 
ارسنننالمي في نفسنننه الجامعة. و الشنننيخ القر  حاصننن  على جائلة ال نك ارسنننالمي للتنمية الدولية في مجا  األعما  المصنننرفية 

هو خ ير في مجمع الفقه ارسالمي التا ع لمنلمة المؤتمر ارسالمي وفي أكاديمية الفقه ارسالمي . و2004والمالية ارسالمية لعام 
التا عة لرا طة العالم ارسنننننالمي. كما يشنننننغ  الدكتور القر  عضنننننوية العديد من هيئات تحرير المنشنننننورات األكاديمية في مجا  

أكاديمية الفقه ارسنننننالمي التا عة لرا طة العالم ارسنننننالمي، ومجلة  التموي  والفقه ارسنننننالمي  ما في ذلك المجالت التي تصننننندرها
الدراسننات اال تصننادية ارسننالمية التي يصنندرها ال نك ارسننالمي للتنمية ومجلة اال تصنناد ارسننالمي التي تصنندرها الرا طة الدولية 

يخ في القانون ارسالمي. كما يشغ  الشلال تصاد ارسالمي في لندن، ويشغ  كذلك عضوية المجلس االستشار  لسلسلة هارفارد 
شيخ القر   تأليف العديد من الكتب  القر  كذلك عضوية اللجان الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات المالية. كما  ام ال

د حو  العالم عقوالمقاالت عن التموي  ارسنننننننالمي  اللغتين العر ية وارنجليلية، وهو من المتحديين الدائمين في المؤتمرات التي ت
 ، ويحم  الشيخ القر  درجة الدكتورا  من جامعة كاليفورنيا. 1995كما كان أستاذاً لائراً في جامعة هارفارد في عام 
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 الشيخ الدكتور ع دهللا  ن ع د العليل    مصلح
رع الجامعة هناك من سننننة أسنننس الشنننيخ ع دهللا المصنننلح فرع جامعة ارمام محمد  ن سنننعود ارسنننالمية في أ ها وكان رئيسننناً لف

هـننننننن، كما شغ  منصب عميد كلية الشريعة وأصو  الدين في جامعة ارمام محمد  ن سعود ارسالمية 1415هـننننننن وحتى 1396
 والمدير العام لهيئة ارعجال العلمي في القر ن والسنة.

 
 معايير االستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية:

 
 المرا حات والصكوك:  صناديقالمعايير الخاصة  االستيمار في 

 .والفضة الذهب عدا المناس ة األساسية السلع في  المرا حة المتاجرة عمليات في تستيمر التي الصناديق في االستيمار (1)

 .لجنة الر ا ة الشرعية ترا  الذ  النحو على الشرعية الضوا ط مع المتفقة الصكوك صناديق في االستيمار (2)

 

  األسهم صناديق في  االستيمار الخاصة المعايير

  الشرعية الضوا ط مع متوافقة كونها من والتأكد  ها المستيمر  ائمة الصناديق على لجنة الر ا ة الشرعية موافقة ضرورة. 

 التالية: للمعايير المستوفية الشركات في االستيمار على جب أن تكون استيمارات الصندوق المستيمر  ه والتا ع لمدير الصندوق مقتصرةي 

 

 .فقط الشرعية الناحية من م احة نشاطات تمارس التي الشركات    النشاط طبيعة -

  .لميلانيتها وفقاً  موجوداتها من 70% معد  دون الغير على لها التي والديون النقود تكون التي  والديون  النقود -

 .ماضية سنة خال  السو ية  يمتها متوسط من 33% من أ   وجدت تن الشركة على الر وية القروض  القروض -

 .للشركة الكلي الدخ  من 5% عن يليد ال المصادر كافة من المشروع غير الدخ    المحرم  الدخل -

 .األ   على سنوية نصف  صفة الخيرية األعما  في الصرف نحو وتوجيه الشرعي غير الدخ  تجنيب يجب    التطهير -

 
 مدير الصندوق (12

     

 الصندوق:مدير 
،  تاريخ 07077-37شركة األو  لالستيمار وهي شركة استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب الترخيص ر م 

مليو  لاير سعودي. كما و ن  للسنة المالية  400، وقد بلغ ر س مال الشيكة المدفوع م 08/01/2008 ـ المواف   30/12/1428

لاير  542,690,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ  554,330,000بلغ مجموع األصول للشيكة مبلغ م قد  31/12/2016المنتهية في 

لاير سعودي للعام  67,937,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ  59,621,000سعودي للعام الساب ، وبلغت إييادات الشيكة مبلغ 

 لاير سعودي للعام الساب . 21,662,000لغ لاير سعودي مقارنة بمب 15,725,000الساب ، وبلغ صافي ربع السنة مبلغ 
 

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467 القرب من تقاطع شارع العليا وطريق العرو ة ص. ب  –شارع العليا 

 8001242442مجاني: 
www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 

 

 أعضاه مجلس اردارة لمدير الصندوق
 عضو مجلس تدارة مستق  –رئيس مجلس اردارة  السيد/ صالح عيد حمدان الحصيني، -1
 عضو مجلس تدارة –العضو المنتدب لل نك األو   السيد/ سورن كرينغ نيكواليلن، -2
 عضو مجلس تدارة مستق   السيد/ سلمان الدغيير، -3
 عضو مجلس تدارة مستق   الهوشان،السيد/ عمر  -4
 عضو مجلس تدارة –الرئيس التنفيذ  للشركة    السيد/ خالد المعمر، -5

 مهام ومسؤوليات مدير الصندوق

 .يجب على مدير الصندوق العم  لمصلحة مالكي الوحدات 

  الصندوق.العم   ما تقتضيه اللوائح التنليمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة  

 .ذ  الحرص المعقو ، والتصرف  نلاهة وأمانة تجا  مالكي الوحدات  

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن تدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن عمليات الصندوق وخدماته اردارية 

 وق وغيرها من المستندات يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن التأكد من د ة وتكتما  ووضوح وصحة شروط وأحكام الصند
 والنشرات الخاصة  الصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن أ  خسائر تنجم  س ب ارحتيا  أو ارهما  أو سوه التصرف أو التقصير المتعمد 

 ي تؤير في استيمارات الصندوق، يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن وضع السياسات وارجراهات الخاصة  رصد المخاطر الت
 وأن يتعام  معها  سرعة، وأن يقوم تلك المخاطر  شك  سنو  على األ  .

 .يقوم مدير الصندوق  تط يق  رنامج لمرا  ة المطا قة وارلتلام للصندوق 

 .يقوم مدير الصندوق  تعيين الكادر المؤه  للقيام  هذ  المهام والمسؤوليات 
 

 ف يالث من جانب مدير الصندوقالمهام التي كلف  ها طر
فل ، كما  ام  تعيين شركة الرياض المالية كأمين ح ام "مدير الصندوق"  تعيين شركة ايرنست أند يونغ كمحاسب  انوني للصندوق

 ألصو  الصندوق

http://www.shc.com.sa/
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 أنشطة العم  و المصالح األخرى لمدير الصندوق
اردارة والحفل والمشورة والترتيب والوساطة، تلى جانب هذ  األدوار يقر مدير الصندوق  أنه "شخص مرخص له" لملاولة أعما  

صندوق تستيمار  وعدد من المحافل الخاصة، التي  15وفي مايتعلق  إدارة الصناديق والمحافل يقوم مدير الصندوق  إدارة عدد 
 ل عضها أنشطة مشا هة ألنشطة الصندوق.

 
 الهاألحكام المنلمة لعل  مدير الصندوق أو است د

 يحق لهيئة السوق المالية عل  أو تست دا  مدير الصندوق في أ  من الحاالت التالية:

 .تو ف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اردارة دون تشعار الهيئة  ذلك 

 .تلغاه ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اردارة أو سح ه أو تعليقه من     هيئة السوق المالية 

  الصندوق  طلب رلغاه ترخيصه في ممارسة نشاط اردارة.في حا  تقدم مدير 

 .في حا  أخ  مدير الصندوق  شك  جوهر   التلام النلام أو اللوائح التنفيذية 

   في حالة وفاة الشخص المعين من     مدير الصندوق ردارة الصندوق أو عجل  أو استقالته مع عدم وجود شخص  خر مسج
تدارة الصندوق. ويتوجب على مدير الصندوق تخطار هيئة السوق المالية في هذ  الحاالت لدى مدير الصندوق و ادر على 

 خال  يومين من حدويها.

   في حا  تقرر عل  أو تست دا  مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق  التعاون  شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى المدير ال دي
دير ال دي ، كما يقوم مدير الصندوق وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية  نق  كافة يوم األولى من تعيين الم 60 ك  سالسة خال  ا 

 العقود المرت طة  الصندوق تلى مدير الصندوق ال دي .

   تذا عل  مدير الصندوق فسيتو ف عن تتخاذ أ   رارات استيمارية تخص الصندوق  مجرد تعيين المدير ال دي  أو في أ
 و ت سا ق تحدد  الهيئة. 

 
 أمين الحفظ (13

،  تاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب الترخيص ر م 
 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 ، المملكة العر ية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصي 

 4865858 تلفون:
www.riyadcapital.com:المو ع االلكتروني 

 
 مين الحفلمهام ومسؤوليات أ

  يعد أمين الحفل مسؤوالً عن حفل أصو  الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وتتخاذ جميع ارجراهات اردارية الاللمة
 لتحقيق ذلك.

  الحفل مسؤوالً عن التلاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق ارستيمار، سواه أدى مسؤولياته  شك  م اشر أم كلف  ها يعد أمين
طرفاً يالياً  موجب أحكام الئحة صناديق االستيمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفل مسؤوالً تجا  مدير 

 الناجمة عن احتياله أو تهماله أو سوه تصرفه أو تقصير  المتعمد.الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 

 .يجب على أمين الحفل فص  أصو  الصندوق عن أصوله وأصو  عمالئه  ما تقتضيه األنلمة واللوائح 
 

 المهام التي كلف  ها طرف يالث من جانب أمين الحفل
 ال يوجد
 

 األحكام المنلمة لعل  أمين الحفل أو است داله
 يئة السوق المالية عل   وتست دا  أمين الحفل في أ  من الحاالت التالية:يحق له

 .تو ف أمين الحفل عن ممارسة نشاط الحفل دون تشعار الهيئة  ذلك 

 .تلغاه ترخيص أمين الحفل في ممارسة نشاط الحفل أو سح ه أو تعليقه من     هيئة السوق المالية 

  ترخيصه في ممارسة نشاط الحفل.في حا  تقدم أمين الحفل  طلب رلغاه 

 .في حا  أخ  أمين الحفل  شك  جوهر   التلام النلام أو اللوائح التنفيذية 

  .في حا  تقرر عل  أو تست دا  أمين الحفل، يقوم مدير الصندوق  تعيين أمين حفل  دي  وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية
التعاون  شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى أمين الحفل ال دي   ك  سالسة  كما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفل المعلو 

يوم األولى من تعيين أمين الحفل ال دي ، كما يقوم أمين الحفل المعلو  وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية  نق  كافة  60خال  ا 
 العقود المرت طة  الصندوق تلى أمين الحفل ال دي .

 وتست دا  أمين الحفل في أ  من الحاالت التالية: ويحق لمدير الصندوق عل 

  في حا  رأى مدير الصندوق  شك  معقو  أن عل  أمين الحفل يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذلك  إرسا  خطاب
 كتا ي ألمين الحفل.

 .على مدير الصندوق تشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات  ذلك فوراً و شك  كتا ي 

http://www.riyadcapital.com/
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  يوماً من تسلم أمين الحفل ارشعار الكتا ي، ويجب على أمين الحفل المعلو  التعاون  30تعيين أمين للحفل  دي  خال  يجب
 شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى أمين الحفل ال دي   ك  سالسة، كما يقوم أمين الحفل المعلو  حييما كان ضرورياً ومناس اً 

 تلى أمين الحفل ال دي .  نق  كافة العقود المرت طة  الصندوق

  يقوم مدير الصندوق  ارعالن فوراً في مو عه ارلكتروني عن  يامه  تعيين أمين حفل  دي ، كما يفصح عن ذلك في المو ع
 ارلكتروني للسوق.

 

 مستشار االستثمار (14
 ال ينط ق على الصندوق

 
 الموزع (15

 ال ينط ق على الصندوق
 

 المحاسب القانوني (16
 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب  انوني ام "مدير الصندوق"  تعيين شركة ايرنست أند يونغ 

 +966( 1) 2374740 رج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست  ند يونغ ص. ب. 
 

 مهامه ومسؤولياته
 وت داه الرأ  من الناحية المحاس ية، ويجب أن يكونيقوم مدير الصندوق  تعيين محاسب  انوني للصندوق ليقوم  عملية المراجعة 

 المحاسب القانوني مرخصاً له ومستق  عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نلام المحاس ين القانونيين.
 معلومات أخرى (17

 

 سياسات وتجراهات تعارض المصالح
 أو األطراف ذات العال ة و الصندوقمصالح  د ينشأ  ين مصالح مدير  تعارضتجنب حصو  أ  سيحرص مدير الصندوق على 

أو  شركةالفوق مصالح  لصندوقا يالمشتركين فعلى وضع مصالح وسيعم  مدير الصندوق . الصندوقمصالح المشتركين في 
خرين في نفس وعدم تغليب مصننننالح مسننننتيمرين على مصننننالح مسننننتيمرين   ،أو األطراف األخرى ذات العال ة الصننننندوقمدير 

. كما أن السننياسننات وارجراهات التي سننتت ع لمعالجة تعارض المصننالح وأ  تعارض مصننالح محتم  و/أو فعلي سننيتم الصننندوق
 تقديمها عند طل ها دون مقا  ، ويتم طل ها  إرسا  خطاب خطي لمسؤو  المطا قة وارلتلام لدى شركة األو  لالستيمار.

 

 الخاصةسياسات التخفيضات والعموالت 
لمدير الصننندوق الحق المطلق  إعطاه خصننومات وتخفيضننات على الرسننوم التي يتقاضنناها كرسننوم اردارة ورسننوم ارشننتراك في 
الصندوق، و د يعطي تلك الخصومات والتخفيضات لمشترك واحد أو عدة مشتركين أو ك  المشتركين كيفما يرا  مدير الصندوق. 

عمولة خاصننة يحصنن  عليها مدير الصننندوق سننيتم دفعها للصننندوق فتعود فائدتها على مالكي أما  النسنن ة للعموالت الخاصننة، فأ  
 الوحدات.

 

 معلومات اللكاة والضري ة
ال يعد الصندوق أو مدير الصندوق مسؤوالً عن اللكاة الشرعية والضرائب، وعلى مالكي الوحدات تحم  اللكاة والضرائب فيما 

 يتعلق  استيماراتهم في الصندوق.
 

 معلومات وتفاصي  اجتماع مالكي الوحدات

 دواعي عقد االجتماع 
يجول عقد تجتماع لمالكي الوحدات أل  س ب كان يرا  مدير الصندوق أو أمين الحفل أو حاملي الوحدات  شرط أن يمتلكون 

 على األ   من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 تجراهات الدعوة لعقد االجتماع 
الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات  م ادرة منه، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي يجول لمدير 

أيام من تسلمه طل اً كتا ياً من أمين الحفل، ويجب كذلك على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي الوحدات  10الوحدات خال  
على األ   من  %25و أكير من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين أيام من تسلم طلب كتا ي من مالك أ 10خال  

 يمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لتجتماع  ارعالن عن ذلك في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني 
أيام على األ   من ارجتماع، و مدة التليد عن للسوق، و إرسا  تشعار كتا ي تلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفل     عشرة 

 يوماً     ارجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ ارجتماع ومكانه وو نه والقرارات المقترحة في ارعالن. 21

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األ   من  يمة  %25مجتمعين  اليكون تجتماع مالكي الوحدات صنننننننحيحاً تال تذا حضنننننننر  عدد من مالكي الوحدات يملكون

وحدات الصنننننندوق، وفي حا  لم يكتم  هذا النصننننناب فسنننننيقوم مدير الصنننننندوق  الدعوة رجتماع يانو وذلك  ارعالن في المو ع 

شعار كتا ي تلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفل     موعد  سوق و إرسا  ت ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني لل

أيام، ويعد ارجتماع الياني صننننننحيحاً أياً كانت نسنننننن ة ملكية الوحدات المميلة في ارجتماع. كما  5جتماع الياني  مدة ال تق  عن ار

يجود لكل مالك يجول لك  مالك وحدات ارداله  صننننننوت واحد في تجتماع مالكي الوحدات عن ك  وحدة يمتلكها و ت االجتماع و

 ي إجتماع مالكي الوودات.وودات تعيين وكيل ل  لتمثيل  ف
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 معلومات و تجراهات تصفية الصندوق
 الحاالت التي تستوجب تنهاه الصندوق:

  في حالة رغ ة مدير الصندوق في تنهاه الصندوق أل  س ب يرا  مدير الصندوق مناس اً رنهاه الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوماً من التاريخ الملمع تنهاه  21ه الصندوق     مدة ال تق  عن  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  رغ ته في تنها

 الصندوق فيه.

  .في حالة تنخفاض  يمة صافي أصو  الصندوق أل   من عشرة ماليين لاير سعود .خال  ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض
يوماً من  21الس ب     مدة ال تق  عن ويقوم مدير الصندوق  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  إنهاه الصندوق لهذا 

 تاريخ تنهاه الصندوق.
 ارجراهات المتخذة عند تنهاه الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق  ال ده فيإجراهات تصفية الصندوق فور تنتهائه 

  هاية التصفية، أيام من ن 5يوم  حد أ صى للتصفية، ويقوم  الدفع لمالكي الوحدات خال   30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حا  تعذر  يع أ  أص  من األصو  أل  س ب من األس اب فسيحتفل مدير الصندوق  حق مالكي الوحدات في ذلك 

 األص  ويقوم  توليع أ  مستخلصات عند  يعه الحقاً  عد  يعه و د يستغرق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق عن انتهاه الصندوق ومدة التصفية سيعلن مدير الصندوق في المو ع
 ورد م الغ مالكي الوحدات.

 

 ارجراهات الخاصة  معالجة الشكاو 
تذا ما كانت لدى أ  مشترك شكوى فيما يتعلق يوفر مدير الصندوق ارجراهات الخاصة  معالجة الشكاو  عند طل ها دون مقا  ، و

 فيمكنهكل ذلك المر منأن يستشير مركل االستيمار لدى "مدير االستيمار"، وتذا لم يقتنع  الرد    صندوق استيمار، فعليه أوالً  أ
 تلى:الشكوى م اشرة توجيه 

 5388تحويلة  4163133تلفون:   ،11431الرياض  1467ص. ب.  ،شركة األو  لالستيمار
 .8001242442الهاتف المجاني: 

 complaints@alawwalinvest.comأو من خال  ال ريد ارلكتروني الموحد لتلقي الشكاو : 
 

 التقاضي والقانون المط ق
شراف ر المملكة العر ية السعودية كما تخضع أيضاً في لقوانين واألنلمة المت عة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
قر . ويلجنة الفص  في منالعات األوراق الماليةتلى يتم اللجوه نلاع نشوه أ  حا   و .ومرا  ة هيئة السوق المالية السعود 

المشترك ويق    أن يخضع شراه و يع األصو  واالستيمار واألمالك وأية أنشطة أخرى ذات عال ة خارج المملكة العر ية السعودية 
لك األصو  أو فيه ت توجديتم فيه تنفاذ تلك المعامالت أو الذ   لكافة القوانين واألنلمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذ 

 االستيمارات أو األمالك.
 

  ائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات
 شروط وأحكام الصندوق -1
 مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية -2
 أ  عقد مذكور في هذ  المذكرة -3
 القوائم المالية للصندوق -4

 

 الصندوقملكية وحدات 
يقر مدير الصندوق  أن أصو  الصندوق مملوكة  شك  جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجول أن يكون لمدير الصندوق 
أو مدير الصندوق من ال اطن أو أمين الحفل أو أمين الحفل من ال اطن أو مقدم المشورة أو المولع أ  مصلحة في أصو  الصندوق 

لك األصو ، تال تذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من ال اطن أو أمين الحفل أو أمين الحفل من أو مطال ة فيما يتعلق  ت
ال اطن أو مقدم المشورة أو المولع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً  هذ  المطال ات  موجب أحكام 

 روط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.الئحة صناديق االستيمار وأفصح عنها في هذ  الش
 

 ارعفاهات الممنوحة للصندوق من     الهيئة
 ال توجد تعفائات

 

 سياسات التصويت المتعلقة  أصو  الصندوق
يتم ممارسننة حقوق التصننويت حسننب ما يرا  مدير الصننندوق األصننلح لتحقيق مصننلحة مالكي الوحدات.  خذين  عين ارعت ار  -1

على سنننن ي  الميا  ال الحصننننر: تضننننارب المصننننالح، التأيير على األوراق المالية، التكاليف المرت طة العوام  ذات الصننننلة، 
  القرارات.

يقرر مدير الصننندوق ط قاً لتقدير  ممارسننة أو عدم ممارسننة أ  حقوق تصننويت  عد التشنناور مع مسننؤو  أو لجنة المطا قة  -2
 وارلتلام.

 أو ارمتناع عن ممارستها وأس اب ذلك. يتم حفل سج  كام  يويق ممارسة حقوق التصويت -3
 يتم تميي  الصندوق في تجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها من ارجتماعات مولفين مفوضين. -4
يتم تقييم أ  تضننننارب في المصننننالح  د ينتج عن التصننننويت ويتم ت الغ مجلس تدارة الصننننندوق ومسننننؤو  أو لجنة المطا قة  -5

 وارلتلام  التضارب تن وجد.
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حقوق التصنننننننويت تعود لمدير الصنننننننندوق وليس لمالكي الوحدات، و التالي ال يحق أل  من مالكي الوحدات اللام مدير تن  -6
 الصندوق  التصويت  أ  حا  من األحوا .

 أ  تغيير أو تعدي  في هذ  السياسة يتطلب موافقة مس قة من مجلس تدارة الصندوق. -7
 
 
 

 إقرار من مالك الوحدات
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة  الصندوق هة الشروط واألحكاملقد  مت/ منا  قرا
على ذلك أو ع  ما يفيد فهمي وتلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق  الصندوق وفهم ما جاه  ها والموافقة عليها

 .على ك  ماس ق
 

  اسم العمي 
 

  ر م الحساب الجار 
 

  الجنسية
 

  ر م الهوية
 

  الفرع
 
 
 

 ____________________    التاريخ:___________________تو يع العمي :
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 أبريل – 25نسخة رقم: 
 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 

 م   2018أبريل  01: التحديثتاريخ 
 م   2009مارس  02تاريخ موافقة الهيئة على اإلستمرار في طرح الصندوق: 

 

 
عام مفتوح متوافق مع الضوا ط الشرعية وفقاً لالئحة  كصندوق استيمار  جرى تأسيس صندوق اليسر األمان متعدد األصو 

االستيمار والمستندات األخرى كافة صناديق االستيمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. كما أن شروط وأحكام صندوق 
خاضعة لالئحة صناديق االستيمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستيمار، وهذ  

 النسخة تتضمن  خر التعديالت والتحدييات.
 

ت والمستندات األخرى الخاصة يجب على الراغ ين في االشتراك  الصندوق  راهة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلوما
 صندوق االستيمار     االشتراك. كما أن التو يع على هذا المستند يفيد  أن المشترك )مالك الوحدات(  د     هذ  الشروط واألحكام 

 وال يعت ر اشتراكه نافذاً دون التو يع.
 

 
 

 شروط وأحكام الصندوق
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 اسم الصندوق: صندوق اليسر األمان متعدد األصول   

 متوافق مع الضوابط الشرعيةنوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 
 فئة الصندوق: الصناديق القابضة

 
 
 
 
 
 

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من لجنة اليسر األمان متعدد األصول تم اعتماد صندوق 
 لرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.ا
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 :ملخص معلومات الصندوق
 

 اسم الصندوق 
 صندوق اليسر األمان متعدد األصو .

 

 مدير الصندوق
 شركة األو  لالستيمار.

 

 عملة الصندوق
 اللاير السعود .

 

 درجة المخاطرة 
 منخفضة.

 

 المؤشر اإلسترشادي

 يتكون من:مؤشر خاص 
 (.%85ودائع اللاير في ال نوك السعودية لمدة يالية أشهر) مؤشر .1
 (.%8.25متوافق مع الضوا ط الشرعية )ال مؤشر ستاندرد اند  ورل العالمي .2
 (.%6.75متوافق مع الضوا ط الشرعية )ال  مؤشر ستاندرد اند  ورل السعودية .3

 وتحقيق نمو مستقر للمستيمر.تنمية رأس الما  المستيمر  تلى الصندوق يهدف أهداف الصندوق

 الحد األدنى لالشتراك 
  لاير سعود . 10,000

 

 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
 لاير سعود . 1,000

 

 الستردادلالحد األدنى 
 لاير سعود . 1,000

 

 موعد تقييم وحدات الصندوق
 يتم تقييم وحدات الصندوق يومياً.

 

تقييم طلبات االشتراك 
 واالسترداد

االشتراكات و االستردادات التي يتم استالمها     الساعة اليانية عشر لهراً تقّيم  سعر 
 تغالق الصناديق المستيمر  ها لذلك اليوم ويتم تعالنها في الصندوق في يوم العم  التالي.

 يالية أيام عم   عد تاريخ استالم الطلب. موعد دفع المبالغ المستردة 

 من الس ت تلى األر عاه.  أيام التعامل 

 رسوم االشتراك
 كحد أ صى 0.50%

 

 رسوم االسترداد
تذا تم االسترداد خال  شهر واحد من  داية  %0.50تحسب رسوم استرداد مقدارها 

 االشتراك وتدفع هذ  الرسوم للصندوق.
 

 رسوم إدارة الصندوق
 سنوياً  0.25%

الصندوق تلي رسوم الصناديق المستيمرة  ارضافة تلي الرسوم أعال ، تخضع استيمارات 
 فيها  استيناه رسوم االشتراك.

 الرسوم األخرى
 (مقا   الخدمات والعموالت واألتعابراجع الفقرة السا عة )

 

 طرح سعر الوحدة عند بداية
 الصندوق

 لاير سعود .  10

 

 تاريخ طرح الصندوق
 م. 04/10/2003
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 قائمة المصطلحات
 

 التعريف  

 المدير/ مدير الصندوق
شركة األو  لالستيمار المحدودة و أو أ  من خلفائها المعينين ط قاً لمتطل ات هيئة 

 السوق المالية.
 شركة األو  لالستيمار المحدودة. الشركة

 مالك الوحدات أو المستيمر في الصندوق. المشترك

 صندوق اليسر األمان متعدد األصو . الصندوق
 ال نك األو . ال نك

 أسواق النقد و الما . األسواق

 الهيئة
المؤرخ في  30هيئة السوق المالية السعودية )المنشأة  موجب األمر السامي ر م م/

 هـ(.2/6/1424

 الئحة صناديق االستيمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. الئحة صناديق االستيمار

 مجلس تدارة الصندوق. مجلس اردارة

 المملكة العر ية السعودية. المملكة

 ملكية المشترك في الصندوق. الوحدة

  يمة أصو  الصندوق  عد خصم كافة النفقات والرسوم. صافي  يمة األصو 

 تاريخ التقويم
التاريخ الذ  يتم فيه حساب وتأكيد صافي  يمة األصو  لالشتراك واالسترداد وتحوي  

 الوحدات.

 عم  تعم   ه أسواق الصندوق.ك  يوم  يوم العم 

 ضري ة القيمة المضافة

ضري ة غير م اشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها و يعها من     
المنشئات، مع  عض ارستيناهات. وهي ضري ة جديدة تضاف لمنلومة الضرائب 

ي دأ العم   ها والرسوم األخرى الواجب العم   ها من      طاعات محددة في المملكة و
 م. ولمعلومات أشم  يرجى مراجعة المو ع ارلكتروني أدنا : 2018يناير  01من تاريخ 

https://www.vat.gov.sa/ar 
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 معلومات عامة (1

 
 مدير الصندوق:

، والتي 07077-37استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب الترخيص ر م شركة األو  لالستيمار وهي شركة 
 ستقوم  دور مدير االستيمار للصندوق.

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467 القرب من تقاطع شارع العليا وطريق العرو ة ص. ب  –شارع العليا 

 8001242442مجاني: 
www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 

 أمين الحفظ: 
وهي شركة استيمارية مرخصة من     هيئة السوق المالية  موجب  دور أمين الحفل للصندوق،  شركة الرياض الماليةستقوم 

. و في حالة تعيين أمين حفل  خر، فسيتم تعالن ذلك في حينه. علماً  ان الرسوم التي يتقاضاها أمين 07070-37الترخيص ر م 
 الحفل هي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة  ذلك من هذ  الشروط و األحكام. 

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 لعر ية السعودية، المملكة ا12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المو ع االلكتروني 

 
 النظام المطبق (2

يخضع صندوق االستيمار ومدير الصندوق لنلام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنلمة واللوائح األخرى ذات العال ة المط قة 
 المملكة العر ية السعودية.في 

 
 أهداف صندوق االستثمار (3

تيمر تلى تنمية رأس الما  المسيعت ر هذا الصندوق صندوق استيمار  عام مفتوح من فئة الصناديق القا ضة، يهدف هذا الصندوق 
 .وتحقيق نمو مستقر للمستيمر

 سياسات االستثمار
ق األسهم المحلية والعالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تطرحها يستيمر الصندوق في صناديق المرا حة و الصكوك وصنادي

شركة األو  لالستيمار مع تمكانية االستيمار في الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تطرحها الشركات المصرحة لها من 
أوالً تلى المحافلة على رأس الما  المسننتيمر  هيئة السننوق المالية، كما يعت ر الصننندوق صننندو اً اسننتيمارياً  لي  المخاطر يسننعى

س ة من تجمالي أصوله  ستيمر ن وتحقيق عوائد، و د تم تصميمه للمستيمرين الذين ال يح ذون المخاطرة االستيمارية.  الصندوق ي
ائد  في صنننننناديق المرا حات و الصنننننكوك. و د يسنننننتيمر جلهاً  خر من أصنننننوله في مكونات األسنننننهم من أج  تعليل وليادة عو

 المتو عة.
 وتولع استيمارات أصو  الصندوق كالتالي:

نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

صننننننننننناديق األسنننننننهم المحلينننة 
والعنننالمينننة، المطروحنننة طرحنناً 
عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 

 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
أ صنى لتسنتيمار  الصنندوق كحد
 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
لتستيمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحاً عاماً 
في المملكة العر ية السننعودية والمصننرحة من     هيئة 

مع الضنننوا ط  ةمتوافقالسنننوق المالية شنننريطة أن تكون 
 الشرعية

صننننننننننناديق المرا حنننة  مختلف 
مالت، المطروحننننة طرحنننناً الع

عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 
 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   80%
كحد أدنى لتسننننتيمار  الصننننندوق
 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحاً عاماً في المرا حاتلتسنننتيمار في 

هيئة  المملكة العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من    
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

النننندخنننن  اليننننا ننننت صنننننننننننناديق 
، المطروحة طرحاً والصنننننننكوك

عاماً والمرخصننننننة من     هيئة 
 سوق الما 

من  يمة صننننافي أصننننو   15%
الصنندوق كحد أ صنى لتسنتيمار 

 في هذ  الفئة

تشنننم  هذ  الفئة جميع صنننناديق ارسنننتيمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحاً عاماً في الصننننكوكلتسننننتيمار في 

المملكة العر ية السننننننعودية والمصننننننرحة من     هيئة 
مع الضنننوا ط  ةمتوافقشنننريطة أن تكون  السنننوق المالية

 .الشرعية

  
 3تيمار  على أن تكون اسننتيمارات الصننندوق في من أصننو  الصننندوق في أ  صننندوق اسنن %5يجول اسننتيمار نسنن ة أ   من 

في أ  منها. واستناداً تلى لروف السوق أو لالحتفال  %50من أصوله و ال تليد عن  %5صناديق استيمارية أخرى ال تق  عن 
نقد أو    الحد األدنى من متطل ات السننننيولة، يجول للمدير وفًقا لتقدير  أن يحتفل  جله من أو  كافة أصننننو  الصننننندوق على شننننك

مرا حات ذات  جا   صننيرة متوافقة مع أحكام الشننريعة كيفما يكون الحا  تلى حين تعادة اسننتيمارها. و يجول للمدير أن يودع في 
 أ  و ت من األو ات ذلك الم لغ النقد  مع أ  طرف ذ  عال ة وذلك  الشروط التي يراها المدير مالئمة.

http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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ان المتعدد األصننو  وحدات في األدوات أو االسننتيمارات المتفرعة عن الصننندوق، ال يملك المسننتيمرون في صننندوق اليسننر األم
 لكنهم يملكون وحدات تمي  أموالهم المستيمرة في الصندوق نفسه آلن حق التصرف موكو  الي الصندوق.

 مدة صندوق االستثمار (4
 الينط ق حيث أن الصندوق يعت ر صندوق استيمار  عام مفتوح اليحدد  مدة لمنية.

 
 قيود /حدود االستثمار (5

يلتلم مدير الصندوق خال  تدارته لصندوق االستيمار  القيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستيمار وشروط وأحكام 
 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

 
 عملة الصندوق (6

سننتيمار  عملة غير عملة االندوق صنن لشننراه وحداتتذا تم الدفع السننعود  فقط ال غير. اللاير  هيعملة االسننتيمار في الصننندوق 
في ذلك لسوق في ا سعر الصرف السار   تلى اللاير السعود سيقوم "مدير الصندوق"  تحوي  العملة التي تم الدفع  ها  الصندوق،

 .سار  المفعو  عند استالم شركة األو  لالستيمار لذلك الم لغ  عملة الصندوقالوحدات الو ت، ويص ح شراه 
 
 ت والعموالت واألتعابمقابل الخدما (7

يقوم مدير الصندوق  تحصي  رسوم تدارية مقا   ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقا   الخدمات المقدمة له مجموعة من 
 األتعاب والمصاريف. أدنا  ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستيمر وطريقة احتسا ها.

 

 االحتسابطريقة  المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اردارة
الصندوق مقا   خدمات االدارة وما يتعلق 

  ها والمقدمة من     مدير الصندوق 

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصو  

 الصندوق

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  شهر ميالد 

الرسوم 
والمصاريف 

المتعلقة 
 الصناديق التي 

يستيمر  ها 
 الصندوق

تخضع استيمارات الصندوق تلي رسوم 
ومصاريف الصناديق المستيمرة فيها 

  استيناه رسوم االشتراك

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 

 المستيمر  ه

تحتسب على ك  صندوق 
استيمار  مستيمر  ه حسب 
 شروط وأحكام ذلك الصندوق.

رسوم 
 االشتراك 

لتي يدفعها المشترك مقدماً هي الرسوم ا
عند تشتراكه  الصندوق وتخصم من الم لغ 

المستيمر أو تدفع  شك  مستق  عند 
االشتراك  الصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من م لغ  0.50%
 ارشتراك

تخصم من الم لغ المستيمر أو 
تدفع  شك  مستق  عند االشتراك 
  الصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 اداالسترد

هي الرسوم التي يدفعها المستيمر )حام  
الوحدات( عند تسترداد   شك  كلي أو 
 جلئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من م لغ  0.50%
 ارسترداد

تط ق في حا  تم االسترداد خال  
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمد ق 

الحسا ات 
 المستق 

 هي رسوم تدفع لمد ق الحسا ات المستق 
مقا   أتعاب مراجعة  يانات الصندوق 

 المالية

لاير  30,000م لغ 
سعود   حد أ صى 

يدفعها الصندوق  شك  
 سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

مكافآت أعضاه 
مجلس االدارة 

 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاه مجلس تدارة 
الصندوق المستقلين مقا   مهامهم 

 تعلقة  الصندوقارشرافية الم

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاه 
المستقلين وعلى 
التلامهم  حضور 

ارجتماعات الخاصة 
وللتوضيح  – المجلس 

نرجو مراجعة الميا  
التوضيحي  عد هذ  

 القائمة أدنا 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 نهاية ك  سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000ك  عضو مستق  م لغ 
لاير سعود  عن ك  تجتماع 
 وا ع تجتماعين خال  السنة 

تشترك في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

لاير  2,000 ارضافة لم لغ 
سعود  لك  عضو مستق  خال  

 السنة الميالدية 

ت رسوم خدما
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

لاير  10,000م لغ 
سعود   حد أ صى لك  
عضو يدفعها الصندوق 

  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية
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تكاليف التموي  
 )اال تراض(

 وي  الذ يتم فرض هذ  الرسوم مقا   التم
يحص  عليه الصندوق، ويتم تموي  

الصندوق وفقاَ للحاجة لذلك التموي  وفق 
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 

 المقدمة للتموي 

يتفاوت سعر التموي  
استناداً تلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتموي (

يتم تحتساب وخصم تكاليف 
التموي   شك  يومي عند الحيالة 

 لتموي على ا

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداو ( مقا   نشر معلومات الصندوق  ما 

 في ذلك تعالن أسعار الوحدات

لاير  5,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ا ية
السوق المالية مقا   الخدمات الر ا ية 

 المقدمة للصندوق

لاير  7,500م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
  نهاية ك  سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشاد 

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقا   
مؤشر اررشاد  الخاص توفير معلومات ال

 الصندوق، وتدفع لمقدم  يانات المؤشر 
 اررشاد 

لاير  15,000م لغ 
سعود  يدفعها 

 الصندوق  شك  سنو 

ند عتحتسب  شك  يومي وتخصم 
 تستحقاق الفواتير الخاصة  الخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفل
الحفل مقا   خدمات الحفل المقدمة 

 وقللصند

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصو  
المستيمر  ها ونس ة 
تركيلها  الصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد م لغ 

أدنى لتكلفة الحفل، أدنا  
 توجد التفاصي 

تحتسب  شك  يومي وتخصم 
 ميالد  شهر نهاية ك  

ضري ة القيمة 
 المضافة

هذا المستند غير شاملة لضري ة القيمة المضافة. و سوف تحتسب تن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في 
على العمي  أ  ضري ة  يمة مضافة تنط ق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعت ارها واج ة السداد من 

 طرفه  ارضافة تلى الم الغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

مكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكل سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

سنة ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ  سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين  3,000يومي وتخصم بنهاية كل  لاير 

لاير سننعودي لكل عضننو  2,000ليها المجلس بابضننافة لمبلغ خالل السنننة تشننتي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف ع

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

لاير سننعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين في السنننة تشننتي  في دفعها جميع  3,000يتقاضننى كل عضننو مسننتقل مبلغ  -

لاير سننعودي  12,000لهما ما مجموع   الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس، فاي وال وجود عضننوين مسننتقلين يدفع

عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم   ا المبلغ على عدد الصننننننادي  التي يشنننننيف عليها المجلس فب فتيا     

 (.15مقسومة على  12,000لاير ) 800صندوق فالتكلاة على الصندوق الواود  15المجلس يشيف على عدد 

ضننننو مسننننتقل خالل السنننننة. ويتحملها الصننننندوق المعني فاي وال وجود عضننننوين لاير لكل ع 2,000ويدفع الصننننندوق  -

 لاير خالل السنة. 4,000مستقلين يدفع الصندوق لهما ما مجموع  

لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800فبحسنب   ا المثال يكو  مجموع ما يدفع  الصنندوق لضعضنال المسنتقلين  -

الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور ابجتماعات ف   الصندوق لن  عدد األعضال المستقلين  و قل عدد

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

( ارستيمار في صناديق األسهم 1لاير للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد م لغ 
لاير سعود  لك   50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  %0.050 لغ تكلفة الحفل  مختلف أنواعها ت

( ارستيمار  صناديق أسواق الما  والعوائد اليا تة   مختلف أنواعها ت لغ تكلفة الحفل 2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 
 .د  لك  صفقة جديدة كعمولة تسويةلاير سعو 50تحتسب يومياً وتخصم  شك  شهر  كما يحتسب م لغ  0.0175%

 
 التقويم والتسعير (8

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

الصناديق االستيمارية المطروحة طرحاً 
عاماً في الممملكة العر ية السعودية 
 والمرخصة من     هيئة السوق المالية  

 الصندوق أو في مو ع تداو  خر سعر وحدة معلن في مو ع مدير 
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 بيان عدد نقاط التقويم 
يتم تقويم أصو  الصندوق وتصدار سعر الوحدة  شك  يومي، ويستينى من ذلك األيام التي يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام 

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األس وع  المملكة العر ية السعودية.
 

  التقويم أو التسعيراإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في 
 داية يقوم مدير الصندوق  توييق ذلك الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير  حد أ صى أس وع 
من تاريخ تكتشاف وتوييق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق  إ الغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أ  خطأ يشك  ما نس ته 

لوحدة ويفصح عن ذلك فوراَ في مو عه ارلكتروني والمو ع ارلكتروني للسوق )تداو ( وفي أو أكير من سعر ا 0.50%
 تقارير الصندوق.

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طل ات االشتراك واالسترداد، ويتم حسا ه كالتالي:

 يتم جمع  يمة ك  األصو  المقومة التي يقتنيها الصندوق -
يتم احتساب صافي  يمة األصو   خصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في ال ند السا ع من هذ  الشروط  -

 واألحكام من مجموع  يمة األصو  المقومة التي يقتنيها الصندوق.
 أصو  الصندوق على عدد الوحدات المصدرة.يتم احتساب سعر وحدة الصندوق  قسمة صافي  -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خال  المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق )تداو (  شك  يومي  الحد 

 األ صى نهاية ك  يوم تداو .
 
 التعامالت الخاصة بالصندوق (9
 

  طلبات االشتراك واالستردادمسؤوليات مدير الصندوق في شأن 
يلتلم مدير الصندوق  تل ية طل ات االشتراك واالسترداد  حسب ما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 والمستندات األخرى لصندوق االستيمار  ما ال يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستيمار.
     

 سترداد ودفع العوائد لمالك الوحداتالفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات اال 
يتم تجميع كافة طل ات االشتراك واالسترداد من الصندوق يومياً وحتى الساعة اليانية عشر لهراً من يوم العم  الرسمي. 

يوم تجميع الطل ات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن  عد يوم عم  واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشتراكو
غ المستردة تودع الم الف يذ الطلب( وتخصم م الغ االشتراك فوراَ عند   و  طلب االشتراك، أما  النس ة لطلب ارستردادتنف

 عم  من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد. يفي حساب العمي   عد يوم
 ميا  على تنفيذ طلب اشتراك في الصندوق:

عند تستالم طلب االشتراك كامالً مع الم لغ  عملة الصندوق     الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد، يتم   و  الطلب وتنفيذ 
يوم تنفيذ الطلب )ارينين(. وفي حالة تستالم الم لغ  غير عملة  –ارشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

العمي  نافذاً تال في حالة تحوي  الم لغ على أساس سعر العمالت السائد ذلك اليوم وتستالم الم لغ الصندوق فال يعت ر تشتراك 
عر الوحدة نفذ ارشتراك على أساس سييتم   و  الطلب و عملة الصندوق فإذا تم ذلك     الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد ف

 أما في حالة تستالم الم لغ  عملة الصندوق )أو تستالم الطلب(  عد الساعة ن()اريني يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
اليانية عشر لهراً يوم األحد فيتم   و  االشتراك في يوم العم  التالي )ارينين( على أساس السعر المعلن في يوم العم  الذ  

 .يوم تنفيذ الطلب )اليالياه( –يليه 
 صندوق:ال تسترداد منميا  على تنفيذ طلب 

ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامالً     الساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد، يتم   و  الطلب و االستردادعند تستالم طلب 
ا في حالة . أمويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم )األر عاه( )ارينين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي

عر في يوم العم  التالي )ارينين( على أساس الس ارستردادالساعة اليانية عشر لهراً يوم األحد فيتم   و   تستالم الطلب  عد
 .)الخميس(ويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  ياه()اليال يوم تنفيذ الطلب – المعلن في يوم العم  الذ  يليه

 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
وحدات الصندوق أو استردادها تال في يوم تعام ، ويعت ر ك  يوم عم  في المملكة العر ية السعودية ال يجول االشتراك في  -

 يوم تعام  للصندوق شريطة أن تكون األسواق التي يتعام  فيها الصندوق مفتوحة ذلك اليوم.
 م   الصندوق.الموعد النهائي لتقديم طل ات االشتراك هو     الساعة اليانية عشر لهراً من ك  يوم تعا -
لاير سعود ، والم لغ األدنى أل  اشتراك تضافي  الصندوق هو  10,000الم لغ األدنى لالشتراك اال تدائي  الصندوق هو  -

 لاير سعود . 1,000
تذا كان من شأن أ  استرداد أن يخفض استيمار لاير سعود ، و 1,000الم لغ األدنى لق و  طلب االسترداد من الصندوق هو  -

  .لصندوق، فإنه يتوجب استرداد كام  الم لغ المستيمرلتلى أ   من الحد األدنى لم لغ االشتراك اال تدائي المحدد المشترك 
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 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع جمالي نس ة جمييجول لمدير الصندوق تأجي  تنفيذ أ  طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعام  التالي تذا  لغ ت

 أو أكير من صافي  يمة أصو  الصندوق. %10طل ات االسترداد لمالكي الوحدات في أ  يوم تعام  
 

أما  النس ة لتعليق التعام   الصندوق، فيجب ذلك عند طلب التعليق من     هيئة السوق المالية، ويجول لمدير الصندوق في 
 الحاالت التالية فقط:

  شك  معقو  أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. تذا رأى مدير الصندوق -
تذا ُعلق التعام  في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعام  في األوراق المالية أو األصو  األخرى التي يملكها الصندوق، تما  -

لصافي  يمة أصو    شك  عام وتما  النس ة تلى أصو  الصندوق التي يرى مدير الصندوق  شك  معقو  أنها جوهرية
 الصندوق.

 
 أدنا  ارجراهات المت عة عند تعليق التعام   الصندوق المفروض من     مدير الصندوق:

 التأكد من عدم تستمرار أ  تعليق تال للمدة الضرورية والم ررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 و  ذلك  صورة منتلمة.مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس تدارة الصندوق وأمين الحفل ح -
تشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً  أ  تعليق مع توضيح أس اب التعليق، وتشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاه  -

التعليق  الطريقة نفسها المستخدمة في ارشعار عن التعليق وارفصاح عن ذلك في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق 
 للسوق.والمو ع ارلكتروني 

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم تجميع كافة طل ات ارسترداد يوميا وحتى الساعة اليانية عشر لهراً من يوم العم  الرسمي، في حالة تجاول مجموع  يمة 

 أن يتم ذلكمن صافي  يمة أصو  الصندوق فيجول لمدير الصندوق تأجي  الطل ات على  %10طل ات االسترداد ما نس ته 
  شك  جلئي نس ة وتناسب مع حجم ك  عملية تسترداد. وتعطى طل ات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العم  التالي.

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 الينط ق

 

 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق 
 االشتراك في الصندوق  صفته مستيمراً. مع احتفاله  الحق في  –حسب تقدير   –يمكن أن يقوم مدير صندوق االستيمار 

   على أنها اشتراك من  االستيمارات تخفيض اشتراكه جلئياً أو كلياً متى اعت ر ذلك مناس اً. وسوف يتم معاملة مي  هذ  
 .وقالمتعلقة  الصنداألحكام  االستيماراتالشركة في وحدات الصندوق، و التالي سوف تط ق على هذ  

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
أيام التعام : يتم التعام   الصندوق في ك  يوم عم  تكون فيه المؤسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة،  إستيناه أيام  -

 العط  الرسمية  المملكة العر ية السعودية.
 لق و  الطل ات:     الساعة اليانية عشر لهراً  جميع أيام التعام .الموعد النهائي  -
 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
يتعين على المستيمرين الراغ ين في شراه وحدات في الصندوق )االشتراك في الصندوق( تع ئة نموذج االشتراك في صناديق 

األو  لالستيمار مع: )أ( تفويض  الخصم على الحساب االستيمار  للمشترك لدى الشركة أو )ب( االستيمار وتسليمه لشركة 
في حالة كان المشترك ال يوجد لديه حساب تستيمار  مع الشركة فيتوجب عليه فتح حساب  –الم الغ الاللمة لالشتراك 

 رة األولى فعليه  راهة شروط وأحكام الصندوقتستيمار . وفي حالة كان الراغب في االشتراك في الصندوق يشترك فيه للم
مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستيمار     االشتراك. كما أن التو يع على هذا المستند يفيد  أن 

ين الراغ ين ككه نافذاً دون التو يع. أما  النس ة للمشتراالمشترك )مالك الوحدات(  د     هذ  الشروط واألحكام وال يعت ر اشتر
في  يع وحدات الصندوق )االسترداد من الصندوق( فيتوجب عليهم تع ئة نموذج االسترداد من صناديق االستيمار وتسليمه 

 لشركة األو  لالستيمار ليتم   و  طلب االسترداد.
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
لاير سعود ، والم لغ األدنى أل  اشتراك تضافي  الصندوق هو  10,000 الصندوق هو الم لغ األدنى لالشتراك اال تدائي  -

 لاير سعود . 1,000
لاير سعود ، وتذا كان من شأن أ  استرداد أن يخفض استيمار  1,000الم لغ األدنى لق و  طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 ي المحدد للصندوق، فإنه يتوجب استرداد كام  الم لغ المستيمر.المشترك تلى أ   من الحد األدنى لم لغ االشتراك اال تدائ
 أما  النس ة لنق  الملكية فال ينط ق. -

 

 الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه عند إطالق الصندوق واإلجراءات المتخذه عند عدم الوصول لذلك المبلغ 
 ال ينط ق
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  يين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوقمال 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة نلو  صافي  يمة أصو  الصندوق لتص ح أدنى من م لغ عشرة ماليين لاير سعود ، سيقوم مدير الصندوق  إ الغ 
ية دمسؤو  المطا قة وارلتلام لديه ومجلس تدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس تمها  الصندوق مدة ستة أشهر ميال

لتصحيح الوضع ع ر الحصو  على مليد من ارشتراكات في الصندوق، وفي حا  تعذر ذلك  عد تنقضاه المهلة سيقوم مدير 
الصندوق  إتخاذ ارجراهات الاللمة رنهاه الصندوق. وتجدر ارشارة تلى أن هذا ال ند  كامله تم تستيناه الصندوق من ارلتلام 

 م وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة. 2018ديسم ر  01تلام  ه من تاريخ  ه خال  هذ  الفترة وسيتم ارل
 

 سياسة التوزيع (10
 ال يقوم الصندوق  توليع أ  أر اح دورية على حاملي الوحدات، وأن أ  أر اح محققة يتم تعادة تستيمارها في الصندوق

 
 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11

التقارير المالية المختصة  الصندوق ويوفرها لمالكي الوحدات مجاناً، أدنا  وصف لجميع يقوم مدير الصندوق  إعداد مجموعة من 
 التقارير المتعلقة  الصندوق أو  نشاط مالكي الوحدات ومواعيد تصدارها وكيفية الحصو  عليها.

 
 تقارير عامة متاحة للجمهور:

 :ويحتو  على معلومات مهمة تتعلق  نشاط الصندوق وأداه  وتقرير مجلس تدارة  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتو  على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم تتاحته للجمهور خال  

دير الصندوق والمو ع االلكتروني يوماً من نهاية العام الميالد . ويتم نشر  في المو ع االلكتروني لم 91مدة التتجاول 
للسوق. كما يمكن الحصو  عليه دون مقا    ال ريد وذلك  إرسا  طلب خطي يوجه ردارة اليروات على عنوان مدير 

 الصندوق.  

 :ويحتو  على معلومات مهمة تتعلق  الصندوق، كما يحتو  على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماً من نهاية فترة التقرير. ويتم نشر  في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق  56تتاحته للجمهور خال  مدة التتجاول  ويتم

وات الير ردارة يوجه خطي طلب  إرسا  وذلكوالمو ع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصو  عليه دون مقا    ال ريد 
 .الصندوق مدير عنوان على

 وهو تقرير يحتو  على معلومات مهمة تتعلق  الصندوق كقائمة تحتو  على  وي الخاص بالصندوق:التقرير الربع سن
أك ر عشرة استيمارات في محفلة الصندوق وأداه الصندوق ومؤشرات  ياس المخاطر الخاص  الصندوق وغيرها من 

م نشر  في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق ويتيوم من نهاية ر ع السنة الميالدية،  15المعلومات. ويتم توفير  مجاناً خال  
  والمو ع االلكتروني للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من     مالكي الوحدات دون مقا  ، كما أن جميع األر ام الحالية  صافي قيمة أصول الصندوق
 والسا قة لصافي  يمة أصو  الصندوق متاحة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.

 
 متاحة فقط لحامل الوحدات:تقارير خاصة 

  :يحتو  ال يان على صافي  يمة أصو  الوحدات التي يمتلكها المستيمر وسج  صفقاته في وحدات بيان إتمام صفقة
  يوم من ك  صفقة يقوم  ها في وحدات الصندوق.  15الصندوق، ويتم ترساله  ال ريد لمالك الوحدات خال  

  :تو  معلومات مفصلة عن نشاط مالك الوحدات في الصندوق، كما يحتو  هو  يان سنو  يحالبيان السنوي الخاص
معلومات تتعلق  التكاليف المتعلقة  الصندوق وغيرها من المعلومات. يوفر هذا التقرير مجاناً لمالكي الوحدات ويتم ترساله 

 يوما من نهاية السنة المالية للصندوق. 30 ال ريد خال  
 

 سجل مالكي الوحدات (12
 صت عليه الئحة صناديق االستيمار، يقوم مدير الصندوق  إعداد سج  محدث  مالكي الوحدات ويتم حفله في المملكة. حسب ما ن

 
 اجتماع مالكي الوحدات (13

 دواعي عقد االجتماع 
يجول عقد تجتماع لمالكي الوحدات أل  س ب كان يرا  مدير الصندوق أو أمين الحفل أو حاملي الوحدات  شرط أن يمتلكون 

 على األ   من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 تجراهات الدعوة لعقد االجتماع 
يجول لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات  م ادرة منه، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي 

كذلك على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي أيام من تسلمه طل اً كتا ياً من أمين الحفل، ويجب  10الوحدات خال  
 %25أيام من تسلم طلب كتا ي من مالك أو أكير من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  10الوحدات خال  

 على األ   من  يمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لتجتماع  ارعالن عن ذلك في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق
والمو ع ارلكتروني للسوق، و إرسا  تشعار كتا ي تلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفل     عشرة أيام على األ   من 

يوماً     ارجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ ارجتماع ومكانه وو ته والقرارات المقترحة في  21ارجتماع، و مدة التليد عن 
 ارعالن.

 ت وحقوق التصويتطريقة تصويت مالكي الوحدا 
على األ   من  يمة  %25اليكون تجتماع مالكي الوحدات صحيحاً تال تذا حضر  عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

وحدات الصندوق، وفي حا  لم يكتم  هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق  الدعوة رجتماع يانو وذلك  ارعالن في المو ع 
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المو ع ارلكتروني للسوق و إرسا  تشعار كتا ي تلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفل     ارلكتروني لمدير الصندوق و
أيام، ويعد ارجتماع الياني صحيحاً أياً كانت نس ة ملكية الوحدات المميلة في ارجتماع.  5موعد ارجتماع الياني  مدة ال تق  عن 

 مالكي الوحدات عن ك  وحدة يمتلكها و ت االجتماع. كما يجول لك  مالك وحدات ارداله  صوت واحد في تجتماع
 

 حقوق مالكي الوحدات (14
يتمتع مالكي الوحدات  حقوق متمايلة ومتساوية ويعاملوا  المساواة من     مدير الصندوق. أدنا  توضيح لحقوق لمالكي الوحدات، 

 يضاف لذلك كافة حقو هم المنصوص عليها في هذ  الشروط واألحكام:
 يي الصندوق باألمانة والنزا ة المطلقة، و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات.   يتصيف مد -1

 وضور اجتماعات مالكي الوودات و التصويت على القيارات خاللها.يح  لمالكي الوودات  -2

شنننيو  و بما يتماشنننى مع   ا الوغيي ا من التقاريي والنشنننيات التقاريي الدورية  يح  لمالكي الوودات الحصنننول على -3

 األوكام.

 يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل ل  لتمثيل  في إجتماع مالكي الوودات. -4

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (15
فيما عدا تحم  خسارة مالك الوحدات الستيمار  في الصندوق أو جله منه، اليكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتلامات 

 الصندوق.
 

 خصائص الوحدات (16
وفقاً لتقدير  المطلق ودون ارخال   الشروط األخرى المشمولة في هذ  الشروط واألحكام أن يصدر عدداً غير محدد يمكن للمدير 

من الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمي  ك  وحدة حصة نس ية في الصندوق مساوية لك  وحدة 
تركون  التناسب )ك  حسب نس ة حصته( صافي موجودات الصندوق حسب أخرى. وتذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المش

 .عدد الوحدات المحتفل  ها في الصندوق حينئذ
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17
تقسم التغييرات التي من الممكن تجراهها على شروط وأحكام الصندوق ليالث فئات، أدنا  وصف لك  فئة من تلك الفئات، واألحكام 

 مة والموافقات وارشعارات المطلوية وارجراهات التي ستت ع لتشعار عند التغيير في الشروط واألحكام:المنل
 ويقصد  ها ك  تغيير في شروط وأحكام الصندوق يتعلق  التالي: التغييرات األساسية: -1

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق وط يعته 

 ر للصندوق.التغيير الذ   د يكون له تأيير في وضع المخاط 

 .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منص ه كمدير للصندوق 

 .أ  حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وت لغ  ها مدير الصندوق 
في أ و من الحاالت السا قة يجب على مدير الصندوق الحصو  على موافقة مالكي الوحدات على التغيير من خال   رار 

و عد حيالة موافقة مالكي الوحدات يتوجب على مدير الصندوق الحصو  على موافقة هيئة السوق المالية  صندوق عاد ،
على التغيير األساسي المقترح. وسيقوم مدير الصندوق  عد حيالة الموافقات المطلو ة  إشعار مالكي الوحدات وارفصاح عن 

أيام من سريان التغيير.  10المو ع ارلكتروني للسوق وذلك     تفاصي  التغيير في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق  و
ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم     سريان أ  تغيير أساسي دون فرض أ  رسوم تسترداد تن وجدت، وسيقوم 

علن مدير تغيير. كما يمدير الصندوق  ذلك  شك  ذاتي أل  تسترداد لكام  الوحدات يتم خال  فترة العشرة أيام     حصو  ال
 الصندوق عن تفاصي  هذ  التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 ويقصد  ها ك  تغيير في شروط وأحكام الصندوق ال يعت ر أساسياً ويتعلق  التالي: التغييرات المهمة: -2

 في مشاركتهم في الصندوق. التغيير الذ  يؤد  في المعتاد تلى أن يعيد مالكي الوحدات النلر 

  التغيير الذ  يؤد  تلى ليادة المدفوعات من أصو  الصندوق العام تلى مدير الصندوق أو أ  عضو من أعضاه مجلس تدارة
 الصندوق أو أ  تا ع أل  منهما.

 .التغيير الذ  يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدد من أصو  الصندوق العام 

  جوهر  أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصو  الصندوق التغيير الذ  يليد  شك 

 .أ  حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وت لغ  ها مدير الصندوق 
وذلك  لمقترحا عن تفاصي  التغيير كتا ياً  مالكي الوحداتو الهيئة في أ و من الحاالت السا قة يجب على مدير الصندوق تشعار

، كما سيقوم مدير الصندوق  ارفصاح عن تفاصي  التغيير في المو ع ارلكتروني من سريان التغيير على األ   يوم 21    
. ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة أيام على األ   من سريان التغيير 10لمدير الصندوق  والمو ع ارلكتروني للسوق     

سوم تسترداد تن وجدت، وسيقوم مدير الصندوق  ذلك  شك  ذاتي أل  دون فرض أ  ر مهموحداتهم     سريان أ  تغيير 
لتغييرات في هذ  ا  يعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصو  التغيير. الفترة التي تس ق تسترداد لكام  الوحدات يتم خال  

 تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
تغيير ال يعت ر تغييراً أساسياً وال يعت ر تغييراً مهماً، وفي حالة التغيير واجب ويقصد  ها أ   التغييرات واجبة اإلشعار: -3

أيام  8  وذلك    المقترح عن تفاصي  التغيير كتا ياً  مالكي الوحداتو الهيئة يجب على مدير الصندوق تشعارارشعار 
، كما سيقوم مدير الصندوق  ارفصاح عن تفاصي  التغيير في المو ع ارلكتروني لمدير من سريان التغيير على األ  
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هذ    علن مدير الصندوق عن تفاصيوسي. يوماً من سريان التغيير 21الصندوق  والمو ع ارلكتروني للسوق خال  
 التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 
 االستثمارإنهاء صندوق  (18

 الحاالت التي تستوجب تنهاه الصندوق:

  في حالة رغ ة مدير الصندوق في تنهاه الصندوق أل  س ب يرا  مدير الصندوق مناس اً رنهاه الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
الملمع تنهاه يوماً من التاريخ  21 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  رغ ته في تنهاه الصندوق     مدة ال تق  عن 

 الصندوق فيه.

  .في حالة تنخفاض  يمة صافي أصو  الصندوق أل   من عشرة ماليين لاير سعود .خال  ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض
يوماً من  21ويقوم مدير الصندوق  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتا ياً  إنهاه الصندوق لهذا الس ب     مدة ال تق  عن 

وتجدر ارشارة تلى أن هذا ال ند تم تستيناه الصندوق من ارلتلام  ه خال  هذ  الفترة وسيتم ارلتلام  ه الصندوق. تاريخ تنهاه 
 م وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة. 2018ر  ديسم 01من تاريخ 

 ارجراهات المتخذة عند تنهاه الصندوق:

 تهائه.سيقوم مدير الصندوق  ال ده في تجراهات تصفية الصندوق فور تن 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم  حد أ صى للتصفية، ويقوم  الدفع لمالكي الوحدات خال   30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حا  تعذر  يع أ  أص  من األصو  أل  س ب من األس اب فسيحتفل مدير الصندوق  حق مالكي الوحدات في ذلك 

 عه الحقاً  عد  يعه و د يستغرق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.األص  ويقوم  توليع أ  مستخلصات عند  ي

  سيعلن مدير الصندوق في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق عن انتهاه الصندوق ومدة التصفية
 ورد م الغ مالكي الوحدات.

 
 مدير الصندوق (19

 مهامه ومسؤولياته

 لعم  لمصلحة مالكي الوحدات.يجب على مدير الصندوق ا 

 .العم   ما تقتضيه اللوائح التنليمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة  الصندوق 

 .ذ  الحرص المعقو ، والتصرف  نلاهة وأمانة تجا  مالكي الوحدات  

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن تدارة الصندوق 

 ت الصندوق وخدماته اردارية.يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن عمليا 

  يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن التأكد من د ة وتكتما  ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من المستندات
 والنشرات الخاصة  الصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

  سوه التصرف أو التقصير المتعمد.يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن أ  خسائر تنجم  س ب ارحتيا  أو ارهما  أو 

  ،يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن وضع السياسات وارجراهات الخاصة  رصد المخاطر التي تؤير في استيمارات الصندوق
 وأن يتعام  معها  سرعة، وأن يقّوم تلك المخاطر  شك  سنو  على األ  .

  وارلتلام للصندوق.يقوم مدير الصندوق  تط يق  رنامج لمرا  ة المطا قة 

 .يقوم مدير الصندوق  تعيين الكادر المؤه  للقيام  هذ  المهام والمسؤوليات 
 تعيين مدير صندوق من ال اطن

  يجول لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من ال اطن يكون مرخصاً من     هيئة السوق المالية،  شرط أن توضح ذلك
 لوائح وتشريعات تنليمية.شروط وأحكام الصندوق و ما ال يخ   أ  

 .يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أ  مدير من ال اطن من موارد  الخاصة 

  يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن تلتلام الصندوق  أحكام اللوائح والتشريعات التنليمية وهذ  الشروط واألحكام حتى مع تعيين
ارحتيا  أو ارهما  أو سوه التصرف أو التقصير المتعمد للمدير مدير من ال اطن، كما يعد مسؤوال عن أ  خسائر تنجم من 

 من ال اطن.
 العل  أو ارست دا 

 يحق لهيئة السوق المالية عل  أو تست دا  مدير الصندوق في أ  من الحاالت التالية:

 .تو ف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اردارة دون تشعار الهيئة  ذلك 

 في ممارسة نشاط اردارة أو سح ه أو تعليقه من     هيئة السوق المالية. تلغاه ترخيص مدير الصندوق 

 .في حا  تقدم مدير الصندوق  طلب رلغاه ترخيصه في ممارسة نشاط اردارة 

 .في حا  أخ  مدير الصندوق  شك  جوهر   التلام النلام أو اللوائح التنفيذية 

  ردارة الصندوق أو عجل  أو استقالته مع عدم وجود شخص  خر مسج  في حالة وفاة الشخص المعّين من     مدير الصندوق
لدى مدير الصندوق و ادر على تدارة الصندوق. ويتوجب على مدير الصندوق تخطار هيئة السوق المالية في هذ  الحاالت 

 خال  يومين من حدويها.

  شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى المدير ال ديفي حا  تقرر عل  أو تست دا  مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق  التعاون   
يوم األولى من تعيين المدير ال دي ، كما يقوم مدير الصندوق وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية  نق  كافة  60 ك  سالسة خال  ا 

 العقود المرت طة  الصندوق تلى مدير الصندوق ال دي .

 ارات استيمارية تخص الصندوق  مجرد تعيين المدير ال دي  أو في أ  تذا عل  مدير الصندوق فسيتو ف عن تتخاذ أ   ر
 و ت سا ق تحدد  الهيئة. 
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 أمين الحفظ (20
 مهامه ومسؤولياته

  يعد أمين الحفل مسؤوالً عن حفل أصو  الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وتتخاذ جميع ارجراهات اردارية الاللمة
 لتحقيق ذلك.

 فص  أصو  الصندوق عن أصوله وأصو  عمالئه  ما تقتضيه األنلمة واللوائح. يجب على أمين الحفل 
 تعيين أمين حفل من ال اطن

  يجول ألمين الحفل تعيين أمين حفل من ال اطن يكون مرخصاً من     هيئة السوق المالية و ما اليخ   أ  لوائح وتشريعات
 تنليمية.

 ن ال اطن من موارد  الخاصة.يدفع أمين الحفل أتعاب ومصاريف أ  أمين حفل م 

  ،يعد أمين الحفل مسؤوالً عن تلتلام أمين الحفل  أحكام اللوائح والتشريعات التنليمية حتى مع تعيين أمين حفل من ال اطن
 كما يعد مسؤوال عن أ  خسائر تنجم من ارحتيا  أو ارهما  أو سوه التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفل من ال اطن.

 .اليجول ألمين الحفل من ال اطن أن يكون تا عاً لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من ال اطن 
 

 العل  أو ارست دا 
 يحق لهيئة السوق المالية عل   وتست دا  أمين الحفل في أ  من الحاالت التالية:

 .تو ف أمين الحفل عن ممارسة نشاط الحفل دون تشعار الهيئة  ذلك 

 الحفل في ممارسة نشاط الحفل أو سح ه أو تعليقه من     هيئة السوق المالية. تلغاه ترخيص أمين 

 .في حا  تقدم أمين الحفل  طلب رلغاه ترخيصه في ممارسة نشاط الحفل 

 .في حا  أخ  أمين الحفل  شك  جوهر   التلام النلام أو اللوائح التنفيذية 

  الصندوق  تعيين أمين حفل  دي  وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية. في حا  تقرر عل  أو تست دا  أمين الحفل، يقوم مدير
كما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفل المعلو  التعاون  شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى أمين الحفل ال دي   ك  سالسة 

  كافة لتقدير هيئة السوق المالية  نق يوم األولى من تعيين أمين الحفل ال دي ، كما يقوم أمين الحفل المعلو  وفقاً  60خال  ا 
 العقود المرت طة  الصندوق تلى أمين الحفل ال دي .

 ويحق لمدير الصندوق عل  وتست دا  أمين الحفل في أ  من الحاالت التالية:

 في حا  رأى مدير الصندوق  شك  معقو  أن عل  أمين الحفل يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذلك  إرسا  خطاب 
 كتا ي ألمين الحفل.

 .على مدير الصندوق تشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات  ذلك فوراً و شك  كتا ي 

   يوماً من تسلم أمين الحفل ارشعار الكتا ي، ويجب على أمين الحفل المعلو  التعاون  30يجب تعيين أمين للحفل  دي  خال
 دي   ك  سالسة، كما يقوم أمين الحفل المعلو  حييما كان ضرورياً ومناس اً  شك  كام  لنق  المسؤوليات تلى أمين الحفل ال

  نق  كافة العقود المرت طة  الصندوق تلى أمين الحفل ال دي .

  يقوم مدير الصندوق  ارعالن فوراً في مو عه ارلكتروني عن  يامه  تعيين أمين حفل  دي ، كما يفصح عن ذلك في المو ع
 ارلكتروني للسوق.

 
 المحاسب القانوني (21

 اسم المحاسب القانوني 
 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب  انوني ام "مدير الصندوق"  تعيين شركة ايرنست أند يونغ 

 +966( 1) 2374740 رج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست  ند يونغ ص. ب. 

 مهامه ومسؤولياته 
 انوني للصندوق ليقوم  عملية المراجعة وت داه الرأ  من الناحية المحاس ية، ويجب أن  يقوم مدير الصندوق  تعيين محاسب

 يكون المحاسب القانوني مرخصاً له ومستق  عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نلام المحاس ين القانونيين.

  العل  أو ارست دا 
ة من مجلس تدارة الصندوق، ويجب على المجلس أن يرفض تعيين المحاسب القانوني يتم تعيين المحاسب القانوني  أخذ الموافق

 :التالية الحاالت في القانوني المحاسب وتست دا   عل  الصندوق مدير يوجه أن أو

 مهامه  تأدية متعلقة القانوني للمحاسب المهني السلوك حو  ومهمةتدعاهات  ائمة  وجود. 

 مستقالً  القانوني المحاسب يعد لم تذا. 

 يمرض  شك  المراجعة مهام لتأدية الكافية والخ رات المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق تدارة مجلس  رر تذا. 

 المعين القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقاً  المالية السوق هيئة طل ت تذا. 
 

 أصول الصندوق (22
 واسطة أمين حفل لصالح الصندوق، وأنه يجب على أمين الحفل فص  أصو   يقر مدير الصندوق  أن أصو  الصندوق محفولة
 الصندوق عن أصوله وعن أصو  عمالئه اآلخرين.

 
كما يقر مدير الصندوق  أن أصو  الصندوق مملوكة  شك  جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجول أن يكون لمدير 

الحفل أو أمين الحفل من ال اطن أو مقدم المشورة أو المولع أ  مصلحة في أصو  الصندوق أو مدير الصندوق من ال اطن أو أمين 
الصندوق أو مطال ة فيما يتعلق  تلك األصو ، تال تذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من ال اطن أو أمين الحفل أو أمين 



 اليسر األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 38 - 

ك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً  هذ  المطال ات الحفل من ال اطن أو مقدم المشورة أو المولع مالكاً لوحدات الصندوق، وذل
  موجب أحكام الئحة صناديق االستيمار وأفصح عنها في هذ  الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.

 
 إقرار من مالك الوحدات (23
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة  الصندوق لقد  مت/ منا  قراهة الشروط واألحكام
على ذلك أو ع  ما يفيد فهمي وتلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق  الصندوق وفهم ما جاه  ها والموافقة عليها

 .على ك  ماس ق
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