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 ةيملخص المعلومات الرئيس
 

  إسم صندوق اإلستثمار:
   هماألسمن فئة صناديق  مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعيةعام  ، صندوق إستثمارياألوليةصندوق اليسر لالكتتابات 

 
 :األهداف االستثمارية

 يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية لرأس المال المستثمر على المدى الطويل.
 

 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته
 يستثمر الصندوق في: .1
ألسههههم الشهههركات الشهههرعية المدر ة في سهههوق األسههههم السهههعودية بشهههكل رئيسهههي. ويمكن للصهههندوق االكتتابات األولية  .أ

أو وزن السهههم مقارنة بالم ال االسههتثماري للصههندوق من صههافي ليمة أصههول الصههندوق خالل فترة الطرح  %10اسههتثمار حتى 
 األولي في شركة واحدة، أيهما أعلى.

 حديثا في سوق األسهم السعودية بحد ألصى ثالث سنوات من تاريخ اإلدراج.شراء أسهم الشركات الشرعية المدر ة  .ب
 الصناديق الشرعية المستثمرة في نفس م اله وذلك بحسب ما يراه مدير الصندوق. .ت
سههيتم تركيز االسههتثمار على االكتتابات األولية ألسهههم الشههركات الشههرعية المدر ة في سههوق األسهههم السههعودية وأسهههم  .2

 %100الشرعية المدر ة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول ثالث سنوات من تاريخ إدرا ها بحد يصل الى  الشركات
من صههافي ليمة  %10منه، على أن ال يت اوز الصههندوق االسههتثمار نسههبة  %25من صههافي ليمة أصههول الصههندوق وال يقل عن 

 %75دوق أيهما أعلى. وسيتم استثمار النقد المتاح بحد يصل إلى نسبة أصوله أو وزن الورلة المالية في الم ال االسثماري للصن
من صههههافي ليمة أصههههول الصههههندوق في أدوات أسههههواق النقد الشههههرعية عن طريق الربط المباشههههر مع البنوك المحلية السههههعودية 

ك أو عن طريق من صههافي ليمة أصههول الصههندوق لكل بن %10والمرخصههة من لبل مسسههسههة النقد العربي السههعودي بحد أعلى 
صهههناديق المرابحات المحلية ومرخصهههة من هيئة السهههوق المالية والمقيمة بال  السهههعودي والمطروحة طرحا عاما،  بما في ذلك 
الصهههههناديق المدارة من لبل مدير الصهههههندوقال. سهههههيكون االختيار بناء على عدة معايير منها األداء والمخاطر والتكلفة والسهههههيولة 

من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق. سهههتتم تحديث الم ال  %75ى نسهههبة االسهههتثمار في تلك األدوات الى وغيرها، ولد تصهههل ال
 االستثماري بشكل ربع سنوي. 

سههيقوم مدير الصههندوق ووفقا لتقديره باتخاذ القرارات الالزمة لالسههتثمار وذلك بعد االطالا على الدراسههات والتقارير   .3
ة والسهههههياسهههههية المختلفة والمعلومات المتاحة لديه من لبل فريق األبحاث أو أي  هة أخرى والتقييمات االسهههههتثمارية وااللتصهههههادي

 خار ية كبيوت االستثمار ومراكز الدراسات، ودراسة األوضاا االلتصادية المحلية والدولية المختلفة، والسيولة النقدية المتاحة.
 ذكرها سابقا.لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم  .4
أسههواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشههتري ويبيع الصههندوق اسههتثمارات المحفهة فيها هو سههوق األسهههم السههعودية  .5

بشههكل رئيسههي في الشههركات الشههرعية واأو الصههناديق االسههتثمارية الشههرعية المشههابهه  أي صههناديق االكتتابات األولية الشههرعية 
 .المحلية المطروحة طرحا عاماال

من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق  %10الحد األعلى الذي يمكن فية اسهههتثمار أصهههول صهههندوق اسهههتثمار واحد هو  .6
من صهههافي ليمة أصهههوله في م موا الصهههناديق  %50المسهههتثمر والصهههندوق المسهههتثمر فيه، على أن ال يت اوز الصهههندوق نسهههبة 

صههههة من لبل هيئة السههههوق المالية والمطروحة طرحا عاما بما فيها االسههههتثمارية الشههههرعية  االكتتابات األولية والمرابحةال والمرخ
الصهناديق المدارة من لبل مدير الصهندوق. وسهوف يكون االختيار مبني على عدة عوامل منها على سهبيل المثال ال الحصهر العائد 

 والمخاطر والتذبذب وااللتزام والتكلفة والسيولة 
 ي على مشتقات أوراق مالية.الصندوق ال يستثمر أصوله في سوق يحتو .7
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نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

األسههههههههم المدر ة في السهههههههوق 
السهههههههعودي بحسههههههههب مكونههات 

 المسشر اإلرشادي

أو وزن  %10للسههههههههم الواحههد 
السهم بحسب المسشر أيهما أعلى 
كحهههد ألصهههههههى على أن ال تقهههل 
م موا االسههتثمارات في األسهههم 

 %25عن نسبة 

المسشر االرشادي يحوي  ميع أسهم الشركات التي تم 
إدرا ها في السههههوق المالية السههههعودية خالل السههههنوات 

شههريطة أن تكون متوافقة مع الضههوابط الثالث األخيرة 
ويتم تحديث مكونات المسشر اإلرشادي بشكل  الشرعية

ة وإسههتبعاد الشههركات مسههتمر باضههافة الشههركات ال ديد
 القديمة التي تتعدى الثالث سنوات من تاريخ إدرا ها.

كحههد ألصهههههههى ل كتتههاب  %10 اإلكتتاب األولي 
 األولي

يشهههمل اإلكتتاب األولي أي سههههم يتم طرحه في السههوق 
المالية السعودية شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط 

 الشرعية

ال يت اوز م موا ليمة األسهههههههم  حقوق األولوية
أو وزن السهههههم  %10السههههولية 

بحسهههب المسشهههر أيهما أعلى كحد 
 ألصى

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
 ضمن م ال االستثمار السعودية

 مع البنوك والمسسسات المالية كحد ألصى %75 صفقات المرابحة أل ل

صهههناديق المرابحة االسهههتثمارية 
تركههههة لمشهههههههه ، والصههههههههنههههاديق ا

االسههتثمارية المشههتركة التي تتبع 
 نفس الم ال

كحد ألصههههههى للصههههههندوق  10%
كههحههههد أعههلههى  %50الههواحههههد و 

في  ثمههههارات  ت م موا االسهههههههه ل
 الصناديق

شههههريطة أن تكون المرخصههههة من هيئة السههههوق المالية 
 متوافقة مع الضوابط الشرعية

  
 :وصف المخاطر
عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمردر ة مرتفعة من المخاطر، واالستثمار في الصندوق على ينطوي 

والً بمفرده عن أي لرار سمالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مس
ضة لتقلبات السوق، وبناًء عليه فان سعر لد يكون الصندوق عرو يتخذه بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب استثماراته.

وحدات الصندوق لد ينخفض أو يرتفع تبعاً لذلك، وبالتالي فعندما يسترد المستثمر أمواله من الصندوق لد ال يحصل على نفس 
 كما و ب التنويه على اآلتي:المبلغ األساسي الذي استثمره فيه. 

  لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته.بيان مهم: من المر ح أن يتعرض صندوق االستثمار 

 .أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق للمسشر اإلسترشادي ال يعد مسشراً على أداء الصندوق في المستقبل 

  أنه ال يو د ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمسشر سوف يتكرر
 داء السابق.أو يماثل األ

 .أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد بأي شكل من األشكال إيداعاً لدى أي بنك 

 .أن االستثمار في الصندوق لد يسدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 
 

 ، التي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواا المخاطر
 

 :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 
يستثمر الصندوق في االكتتابات األولية ألسهم الشركات المدر ة في السوق السعودي وكذلك في صناديق االكتتابات األولية 
 والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق. حيث أن االستثمارات في هذا الصندوق تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى

  انب إمكانية حدوث هبوط مفا ئ في ليمتها واحتمال خسارة رأس المال.
 

  ستثمار في األسهم الصغيرةاالمخاطر: 
بشههكل عام يوا ه االسههتثمار في أسهههم الشههركات الصهه يرة مخاطر أكثر من غيرها من االسههتثمارات، ومنها إمكانية أن تأتي 

لضهههحالة الخبرة أو سهههوء اإلدارة لدى هذه الشهههركات وعدم كفاية الموارد األرباح بعيدة عن التولعات، ومنها أيضهههاً ما يعود 
المالية والمشهههههاكل في تنفيذ عملياتها الت ارية أو التنافس بين تلك الشهههههركات على نفس العمالء، مما يسدي الى تذبذب النتائ  

 وتقلبات في أسعار أسهم تلك الشركات.
 

  :مخاطر السيولة 
لب في السوق وعدم استقراره مما يسدي إلى للة السيولة وصعوبة في تداول األسهم والصناديق لد تمر فترات يحدث فيها تق

االستثمارية، مما يوثر على سعر وحدة الصندوق ويعيق مدير الصندوق في االستثمار بها أو التخارج منها، أو صعوبة تلبية 
 طلبات االسترداد.
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 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
ستثمر  سعودي وصناديق االكتتابات ي سوق ال شركات المدر ة في ال سي في االكتتابات األولية ألسهم ال سا شكل أ الصندوق ب

األولية، وحيث أن تقويم الصندوق يتم بال  السعودي، فان المشتركين الذين ال يعتبرون ال  اسعودي العملة األساسية لهم 
 معرضون لتقلبات أسعار الصرف

 

 تمانية:المخاطر االئ 
المخاطر االئتمانية المتعلقة بصفقات استثمار في أدوات أسواق النقد هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء 
باللتزاماته التعالدية مع الطرف المتعالد معه وفقا للشههههروط المتفق عليها بينهما، مما ينت  عنه خسههههارة المبلغ أو  زء منه أو 

 اعه.التأخر في استر 
 

 المخاطر القانونية: 
الشههركات المسههتثمر فيها وصههناديق االسههتثمار معرضههين للمخاطر القانونية حيث أن أي شههركة أو صههندوق ضههمن شههريحة 
سلطات الحكومية المختصة بالتنهيم واإلشراف والرلابة عليها،  االستثمار معرضة لفرض إ راءات لانونية عليها من لبل ال

المسهههتثمرين، وبالتالي يمكن أن يسثر على ليمة االسهههتثمارات التي يسهههتثمرها الصهههندوق في تلك الشهههركة أو وكذلك من لبل 
 الصندوق

 

 المخاطر المتعلقة بأحداث معينة: 
إن ليمة أصههههول الصههههندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل سههههياسههههية والتصههههادية وعوامل تتعلق بالتشههههريعات 

لسههلطات اإلشههرافية والتنهيمية والرلابية، كما لد تتأثر بالت يرات في سههياسههة الحكومة ونهام الضههرائب واألنهمة أو تتعلق با
وأسعـهههههههار الفائدة أو لد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بال هة المصدرة لمسهم، مما يسثر على ليمة االستثمارات التي يستثمرها 

 الصندوق.
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: 
يعتمد مدير الصهههههندوق على العنصهههههر البشهههههري بشهههههكل كبير، وبالتالي فان الصهههههندوق لد يتأثر بخسهههههارة المدراء التنفيذيين 
والموهفين المرتبطين بأعمال الصهههههههندوق وصهههههههعوبة توفير بدائل على المسهههههههتوى ذاته من الخبرة مما لد يسثر على المدى 

 لتالي يسثر بدورة على أستثمارات مالكي الوحدات.القصير، ولد ينعكس بشكلي سلبي على أداء الصندوق وبا
 

 المخاطر السياسية: 
 لد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية النات ة عن األوضاا السياسية المختلفة مما لد يسدي الى انخفاض ليمة أصوله

 

 المخاطر االقتصادية: 
ى المحلية أوااللليمية أوالعالمية المختلفة مما لد يسدي اللد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية النات ة عن األوضاا االلتصادية 

 انخفاض ليمة أصوله .
 

 توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمة: 
من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق لراراته االستثمارية عليها هي تولع النتائ  المالية المستقبلية للشركات، إال أن هذه 

عرضهههة للخطأ، كما أنه بعد  إعالن النتائ  المالية للشهههركة فان السهههعر السهههولي لسههههمها لد يتحرك بات اه مخالف التولعات 
 للتولعات، مما لد يسثر سلبا على استثمارات الصندوق والتي تسثر بدورها على سعرالوحدة

 

 المخاطر التقنية: 
وحفه أصهههههول العمالء، إال أن أنهمة المعلومات لديه لد يعتمد مدير الصهههههندوق على اسهههههتخدام التقنية في إدارة الصهههههندوق 

تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسهههات أو تعطل  زئي أو كلي، والتي تحد من لدرة مدير الصهههندوق على إدارة اسهههتثمارات 
 الصندوق بشكل فاعل، مما لد يسثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوق.

 

 دراجمخاطر تأخر اإل: 
سعودي.  سوق ال في حالة اكتتاب الصندوق في اإلصدارات األولية، فان هذه اإلصدارات مرتبطة بموعد إدراج األسهم في ال
وبالتالي فان أي تأخير في إدراج أسههههههههم الشهههههههركات المكتتب بها يعتبر من المخاطر التي لد تسثر على اسهههههههتثمارات وأداء 

 لمدير الصندوق والتي تسثر على سعر الوحدة.الصندوق وتحد من الخيارات االستثمارية 
 

 تضاؤل نسبة التخصيص: 
حيث أنه يتم دعوة عدد من الشههركات المرخصههة وصههناديق االسههتثمار لعملية بناء سهه ل األوامر على سههبيل المثال فانه من 

د الصندوق ب، مما يفقالممكن تضاسل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة واألفراد في االكتتا
 فرصة لزيادة عوائده والتي كان من الممكن أن تنعكس على سعر الوحدة.
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 مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة: 
من أصول الصندوق، وهذا لد يسبب مخاطر عند استرداد  زء أو  %10من الممكن تملك لبعض مالك الوحدات ألكثر من 

من الصندوق مما يسبب انخفاض كبير في أصول الصندوق مما لد يسثر سلبا على  كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصولهم
 أصول الصندوق بشكل يحد من استثماراته، والذي سيسثر سلبا على سعر الوحدة.

 

 مخاطر تضارب بالمصالح: 
ة أو مادي تنشههأ هذه المخاطر في األوضههاا التي تتأثر فيها موضههوعية واسههتقاللية لرار مدير الصههندوق بمصههلحة شههخصههية

معنوية تهمة على حسههاب الصههندوق، والذي لد يسثر على لرارات مدير الصههندوق في اختيار اسههتثماراته، مما لد يسثر سههلبا 
 على أدائه والذي سينعكس سلبا على سعر وحدة الصندوق.

 

 مخاطر الكوارث الطبيعية: 
ق ارية والتي لد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوتسثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات االلتصادية واالستثم

خارج عن إرادة مدير الصهههههندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات ال وية الشهههههديدة وغيرها، والتي تسثر على اسهههههتثمارات 
 الصندوق سلبا، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات.

 

 مخاطر تركز االستثمارات: 
استثمارات الصندوق في عدد من لطاعات سوق األسهم السعودية والذي لد ي عل أداء الصندوق المخاطر النات ة عن تركز 

عرضهههة للتقلبات نتي ة الت ير في األوضهههاا الخاصهههة بتلك القطاعات األمر الذي لد يسثر سهههلبا على أداء الصهههندوق وبالتالي 
 على استثمارات مالكي الوحدات.

 

 مخاطر االقتراض: 
دوق ل رض إدارة الصندوق وتأخرة عن سداد المبالغ المقترضة في ولتها المحدد ألسباب خار ة عن في حالة التراض الصن

إرادة مدير الصندوق، والتي لد يترتب عليها رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسييل بعض استثماراته لسداد 
 على أسعار الوحداتالقروض مما لد يسثر على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس سلبا 

 

 المخاطر المتعلقة بالمصدر: 
وهي مخاطر الت ير في األوضهههاا المالية للمصهههدر نتي ة لت يرات في اإلدارة أو الطلب أو المنت ات والخدمات كما وتشهههمل 
ثر يس هذه المخاطر تعرض المصدر إل راءات لانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما لد يسدي إلى انخفاض ليمة أسهمه مما لد

 على أداء الصندوق سلبا والذي سيخفض سعر الوحدة.
 

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية: 
هي  ميع المخاطر التي لد تتعرض لها صههههناديق االسههههتثمار األخرى التي يكون الصههههندوق مسههههتثمرا فيها مما لد يسدي إلى 

 انخفاض ليمة وحدات الصندوق
 

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني: 
حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق والتي لد تسثر على سعر الورلة  في

المالية و التي لد يضهههطر مدير الصهههندوق إلى التخلص منها، مما لد يسثر على أصهههول الصهههندوق والذي بدوره سهههيسثر على 
 سعر الوحدة

 

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة: 
المخاطر النات ة عن ت ير في أسعار الفائدة، والتي تسثر على ليمة األوراق المالية وأسهم الشركات والذي سيسثر بدورة هي 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 

 مخاطر اإلفصاح: 
رية هتتعلق مخاطر اإلفصههاح بامكانية و ود بيانات غير صههحيحة في نشههرة إصههدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات  و

فيها. وبالنهر العتماد مدير الصندوق بشكل  وهري في اتخاذ لرار االستثمار على المعلومات التي ترد في نشرة اإلصدار 
التي تصهههدرها الشهههركات فان مخاطر اتخاذ لرار اسهههتثماري غير سهههليم تهل احتماالً لائماً في حالة إغفال بيانات  وهرية أو 

 صدار الشركات، مما يسثر سلبا على سعر الوحدات االستثمارية.و ود بيانات غير صحيحة في نشرات إ
 

 مخاطر التوقعات المالية المستقبلية: 
تولعات النتائ  المالية المسهههههتقبلية للشهههههركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واسهههههتمرارها في المسهههههتقبل تعتبر من 

االسهههههتثمارية. إال أن تلك التولعات لد تتحقق أو ال تتحقق بالشهههههكل األدوات الهامة التي يبني عليها مدير الصهههههندوق لراراته 
المتولع مما لد يسدي الى إنحراف نتائ  عمليات الصههههههندوق عن التولعات. كما أنه و بعد إعالن النتائ  المالية للشههههههركة فان 

 همهاالشركات التي تدرج أس السعر السولي لسهمها لد يتحرك في ات اه مخالف لتلك التولعات، كما في حالة انخفاض ربحية
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 سجل األداء المحدود: 
الصندوق  ديد في مفهومه، وليس له س ل أداء سابق ويعتمد على خبرة مديرالصندوق في إدارة هذا النوا من االستثمارات. 

 وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق
 

 مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارت األولية: 
يحدث تباطس في عملية طرح اإلصهههههههدارات األولية في بعض االحيان، مما يقلل من فرص الصهههههههندوق في تحقيق عوائد لد 

 متواصلة.
 

 مخاطر الطروحات األولية: 
أسههههم الشهههركات العامة يتم طرحها طرحاً عاماً من خالل الطروحات األولية في السهههوق األولي. ولد يتضهههمن االسهههتثمار في 

خاطر محدودية األسههههههههم المتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة الطروحات األولية م
المسهههتثمر بالشهههركة المصهههدرة لمسههههم لد تكون غير كافية أو لد يكون لها تاريخ أداء محدود، كما أن الشهههركات المصهههدرة 

ت لد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخالً تشههه يلياً لموراق المالية لد تنتمي لقطاعات التصهههادية  ديدة، وبعض الشهههركا
 على المدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب في أسهمها، وبالتالي الي انخفاض سعر الوحدة في الصندوق

 

 المخاطر النظامية: 
في الدول المتقدمة. إن متطلبات األنهمة ومعايير اإلفصههههههاح لد تكون ألل في بعض أسههههههواق األوراق المالية الناشههههههئة عنها 

وعليه، لد تكون المعلومات العامة المتاحة عن شركة معينة مصدرة ألوراق مالية محدودة، ولد تكون المعلومات العامة التي 
تتعلق بالنتائ  المالية وخطط التوسههع المسههتقبلية للشههركات غير واضههحة أو دليقة. كما أنه من المحتمل اغفال بيانات  وهرية 

 ات غير صحيحة لد يتم على أساسها اتخاذ لرارات استثمارية مما لد يسثر سلباً على األداء.أو و ود بيان
 

 المخاطر الشرعية: 
إحتمال خروج بعض الشهههركات المسهههتثمر بها من لائمة الشهههركات الشهههرعية وتأخير التخارج من بعض الشهههركات ألسهههباب 

 السيولة، لانونية أو ألسباب أخرى
 

 :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

N/A N/A N/A N/A -36.46% -7.72% 
-

17.34% 
-

3.83% 
صندوق اليسر 
 لإلكتتابات األولية

 
 

  السنوات الماضية مقارنة بالمسشر االسترشاديعوائد 

 
 
 
 
 

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fund Benchmark
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 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له م موعة من يقوم 

 الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص ل ميع المدفوعات التي يتحملها 
 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما يتعلق 
 بها والمقدمة من لبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.00%
ليمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشتراك 

هي الرسوم التي يدفعها المشترك مقدماً 
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  1.50%
 اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
راك تتدفع بشكل مستقل عند االش

 بالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

هي الرسوم التي يدفعها المستثمر  حامل 
الوحداتال عند إسترداده بشكل كلي أو 
  زئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدلق 
ابات الحس
 المستقل

هي رسوم تدفع لمدلق الحسابات المستقل 
مقابل أتعاب مرا عة بيانات الصندوق 

 المالية

   20,500مبلغ 
سعودي بحد ألصى 
يدفعها الصندوق بشكل 

 سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضاء م لس 
االدارة 
 المستقلين

إدارة هي رسوم تدفع ألعضاء م لس 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 
 اإلشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 
اإل تماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالم لس 
نر و مرا عة المثال 
التوضيحي بعد هذه 

 القائمة أدناه

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
  سعودي عن كل إ تماا 
بوالع إ تماعين خالل السنة 

تشترك في دفعها  ميع الصناديق 
التي يشرف عليها الم لس 

   2,000باإلضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

ت رسوم خدما
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفه على تعامالت الصندوق

   10,000مبلغ 
سعودي بحد ألصى لكل 
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

تكاليف التمويل 
  االلتراضال

 ويل الذييتم فرض هذه الرسوم مقابل التم
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحا ة لذلك التمويل وفق 
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع لل هة 

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداً إلى سعر الفائدة 
السائد  عند الحا ة 

 للتمويلال

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 لتمويلعلى ا

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مولع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
 تداولال مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 في ذلك إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق، 
وتدفع على دفعتين دفعة خاصة بشركة 

تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 
 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  ابيةرسوم رل
السوق المالية مقابل الخدمات الرلابية 

 المقدمة للصندوق

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المسشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
معلومات المسشر اإلرشادي الخاص توفير 

بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المسشر 
 اإلرشادي

   30,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة
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هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفه
قدمة الحفه مقابل خدمات الحفه الم

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواا األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفه، أدناه 

 تو د التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسب إن العموالت واأو الرسوم 
على العميل أي ضريبة ليمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من 

 طرفه باإلضافة إلى المبالغ 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  2,000عليها المجلس باإلضننافة لمبلغ خالل السنننة تشننتي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف 

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

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

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

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

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

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

( اإلستثمار في األسهم المحلية المدرجة 1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  12,000مبلغ  تم تحديد

لاير سعودي لكل  25تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ  %0.050صنادي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ وال

لاير سعودي عن كل صاقة كعمولة  50صاقة جديدة كعمولة تسوية وفي وال كا  االستثمار من خالل طيح  ولي فتخصم 

تحتسب يومياً وتخصم  %0.0175تة  بمختلف  نواعها تبلغ تكلاة الحاظ ( اإلستثمار بصنادي   سواق المال والعوائد الثاب2تسوية. 

 لاير سعودي لكل صاقة جديدة كعمولة تسوية 50بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ 
 

 :كيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته
 التالية:يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الصندوق ومستنداته من خالل القنوات 

 www.alawwalinvest.comالمولع اإللكتروني لمدير الصندوق  -
 مكاتب وفروا مدير الصندوق -
 8001242442بمراسلة مدير الصندوق على العنوان الموضح في الفقرة التالية، أو باإلتصال بالهاتف الم اني  -
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:
، والتي 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب الترخيص رلم 

 ستقوم بدور مدير االستثمار للصندوق.
 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 

هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارا العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارا العليا 
 8001242442م اني: 

www.alawwalinvest.com:المولع االلكتروني 
  

 اسم وعنوان أمين الحفظ:
، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب الترخيص رلم 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارا التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المولع 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

 
 

 
الئحة صناديق لكصندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية وفقاً   رى تأسيس صندوق اليسر لالكتتابات األولية

االستثمار الصادرة عن م لس هيئة السوق المالية. كما أن مذكرة المعلومات هذه ومحتوياتها خاضعة ألحكام لالئحة صناديق 
االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذه النسخة تتضمن آخر التعديالت 

 والتحديثات.

 
 ري:بيان تحذي

ننصح الراغبين في االشتراك بالصندوق والمستثمرين بقراءة وفهم هذه النشرة من مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
 بصندوق االستثمار لبل االشتراك. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.

 
 
 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 

 
 

 الصندوق: شركة األول لالستثمارمدير 
 أمين الحفظ: شركة الرياض المالية 

 إسم الصندوق:صندوق اليسر لالكتتابات األولية   
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية 

 فئة الصندوق: صناديق األسهم
 
 
 

وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء م لس إدارة لقد رو عت مذكرة المعلومات من لبل م لس إدارة الصندوق 
الصندوق م تمعين ومنفردين كامل المسسولية عن دلة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويسكد أعضاء 

كما يقرون ويسكدون على م لس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، 
 المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 
 

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. وال تتحمل الهيئة أي مسسولية عن محتويات مذكرة 
نفسها صراحة من أي مسسولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنت  المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدلتها أو اكتمالها، وتخلي 

عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي  زء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن  دوى االستثمار 
ة في د صحة المعلومات الواردفي الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكي

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتسكد أن لرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
 

 
ل كتتابات األولية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية الم ازة من ل نة الرلابة صندوق اليسر تم اعتماد 

 لصندوق االستثمار.الشرعية المعينة 
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 صندوق االستثمار (1

 

 صندوق اليسر لالكتتابات األولية اسم صندوق االستثمار

 م 2014أكتوبر  29 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح 
 وحداته

 م 2014أكتوبر  29

استثماري عام مفتوح اليحدد بمدة الينطبق ألنه صندوق  مدة صندوق االستثمار
 زمنية

 ال  السعودي عملة صندوق االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 
 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار

مفتوح من فئة صناديق األسهم، يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية لرأس المال عام صندوق استثماري يعتبر هذا الصندوق 
 المستثمر على المدى الطويل.

 
 أنواا األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق وسياسات التركيز

 يستثمر الصندوق في: .1
االكتتابات األولية ألسههههم الشهههركات الشهههرعية المدر ة في سهههوق األسههههم السهههعودية بشهههكل رئيسهههي. ويمكن للصهههندوق  .أ

ال االسههتثماري للصههندوق من صههافي ليمة أصههول الصههندوق خالل فترة الطرح أو وزن السهههم مقارنة بالم  %10اسههتثمار حتى 
 األولي في شركة واحدة، أيهما أعلى.

 شراء أسهم الشركات الشرعية المدر ة حديثا في سوق األسهم السعودية بحد ألصى ثالث سنوات من تاريخ اإلدراج. .ب
 ما يراه مدير الصندوق. الصناديق الشرعية المستثمرة في نفس م اله وذلك بحسب .ت
سههيتم تركيز االسههتثمار على االكتتابات األولية ألسهههم الشههركات الشههرعية المدر ة في سههوق األسهههم السههعودية وأسهههم  .2

 %100الشركات الشرعية المدر ة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول ثالث سنوات من تاريخ إدرا ها بحد يصل الى 
من صههافي ليمة  %10منه، على أن ال يت اوز الصههندوق االسههتثمار نسههبة  %25لصههندوق وال يقل عن من صههافي ليمة أصههول ا

 %75أصوله أو وزن الورلة المالية في الم ال االسثماري للصندوق أيهما أعلى. وسيتم استثمار النقد المتاح بحد يصل إلى نسبة 
ن طريق الربط المباشههههر مع البنوك المحلية السههههعودية من صههههافي ليمة أصههههول الصههههندوق في أدوات أسههههواق النقد الشههههرعية ع

من صههافي ليمة أصههول الصههندوق لكل بنك أو عن طريق  %10والمرخصههة من لبل مسسههسههة النقد العربي السههعودي بحد أعلى 
 ذلك صهههناديق المرابحات المحلية ومرخصهههة من هيئة السهههوق المالية والمقيمة بال  السهههعودي والمطروحة طرحا عاما،  بما في

الصهههههناديق المدارة من لبل مدير الصهههههندوقال. سهههههيكون االختيار بناء على عدة معايير منها األداء والمخاطر والتكلفة والسهههههيولة 
من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق. سهههتتم تحديث الم ال  %75وغيرها، ولد تصهههل الى نسهههبة االسهههتثمار في تلك األدوات الى 

 االستثماري بشكل ربع سنوي. 
م مدير الصههندوق ووفقا لتقديره باتخاذ القرارات الالزمة لالسههتثمار وذلك بعد االطالا على الدراسههات والتقارير سههيقو  .3

والتقييمات االسهههههتثمارية وااللتصهههههادية والسهههههياسهههههية المختلفة والمعلومات المتاحة لديه من لبل فريق األبحاث أو أي  هة أخرى 
 ودراسة األوضاا االلتصادية المحلية والدولية المختلفة، والسيولة النقدية المتاحة.خار ية كبيوت االستثمار ومراكز الدراسات، 

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا. .4
أسههواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشههتري ويبيع الصههندوق اسههتثمارات المحفهة فيها هو سههوق األسهههم السههعودية  .5

بشههكل رئيسههي في الشههركات الشههرعية واأو الصههناديق االسههتثمارية الشههرعية المشههابهه  أي صههناديق االكتتابات األولية الشههرعية 
 المحلية المطروحة طرحا عاماال.

من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق  %10الحد األعلى الذي يمكن فية اسهههتثمار أصهههول صهههندوق اسهههتثمار واحد هو  .6
من صهههافي ليمة أصهههوله في م موا الصهههناديق  %50تثمر فيه، على أن ال يت اوز الصهههندوق نسهههبة المسهههتثمر والصهههندوق المسههه

االسههههتثمارية الشههههرعية  االكتتابات األولية والمرابحةال والمرخصههههة من لبل هيئة السههههوق المالية والمطروحة طرحا عاما بما فيها 
ي على عدة عوامل منها على سهبيل المثال ال الحصهر العائد الصهناديق المدارة من لبل مدير الصهندوق. وسهوف يكون االختيار مبن

 والمخاطر والتذبذب وااللتزام والتكلفة والسيولة 
 الصندوق ال يستثمر أصوله في سوق يحتوي على مشتقات أوراق مالية. .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق اليسر لالكتتابات األولية
 

 - 11 - 

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

 مالحظات

األسههههههههم المدر ة في السهههههههوق 
السهههههههعودي بحسههههههههب مكونههات 

 المسشر اإلرشادي

أو وزن  %10للسههههههههم الواحههد 
السهم بحسب المسشر أيهما أعلى 
كحهههد ألصهههههههى على أن ال تقهههل 
م موا االسههتثمارات في األسهههم 

 %25عن نسبة 

المسشر االرشادي يحوي  ميع أسهم الشركات التي تم 
إدرا ها في السههههوق المالية السههههعودية خالل السههههنوات 

شههريطة أن تكون متوافقة مع الضههوابط الثالث األخيرة 
ويتم تحديث مكونات المسشر اإلرشادي بشكل  الشرعية

مسههتمر باضههافة الشههركات ال ديدة وإسههتبعاد الشههركات 
 ثالث سنوات من تاريخ إدرا ها.القديمة التي تتعدى ال

كحههد ألصهههههههى ل كتتههاب  %10 اإلكتتاب األولي 
 األولي

يشهههمل اإلكتتاب األولي أي سههههم يتم طرحه في السههوق 
المالية السعودية شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط 

 الشرعية

ال يت اوز م موا ليمة األسهههههههم  حقوق األولوية
أو وزن السهههههم  %10السههههولية 
سشهههر أيهما أعلى كحد بحسهههب الم
 ألصى

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
 ضمن م ال االستثمار السعودية

 مع البنوك والمسسسات المالية كحد ألصى %75 صفقات المرابحة أل ل

صهههناديق المرابحة االسهههتثمارية 
تركههههة لمشهههههههه ، والصههههههههنههههاديق ا

االسههتثمارية المشههتركة التي تتبع 
 نفس الم ال

كحد ألصههههههى للصههههههندوق  10%
كههحههههد أعههلههى  %50الههواحههههد و 

في  ثمههههارات  ت م موا االسهههههههه ل
 الصناديق

شههههريطة أن تكون المرخصههههة من هيئة السههههوق المالية 
 متوافقة مع الضوابط الشرعية

  
 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع فيها الصندوق استثماراته

 األسواق المالية بالمملكة العربية السعودية فقط الغير 
 

 أنواا المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها ب رض اتخاذ القرار االستثماري
 الحديلتزم مدير الصهههههههندوق من خالل مبدأ العناية الوا بة، ومن خالل دوره كمدير للصهههههههندوق بالقيام بكل أمانه ومهنية وب

المعقول باتخاذ لرارات اسههتثمارية مبنية على أسههس رصههينة. ويسههتعين مدير الصههندوق بم موعة من كوادره للقيام بمرا عة 
االسههتراتي يات وال دوى االسههتثمارية لمصههول التي يسههتثمر فيها الصههندوق. ويعتمد مدير الصههندوق على األبحاث الداخلية 

سسات مالية وبحثية أخرى سواء كانت تلك األبحاث متاحة للعامة أو كان الحصول واأو األبحاث التي تقوم بها شركات ومس
على تلك األبحاث وفق عاللة تعالدية بين مدير الصههههههندوق ومقدمي تلك األبحاث. كما تتوفر لمدير الصههههههندوق م موعة من 

 لف أنواا األصول. األدوات التي توفر األبحاث والمعلومات والبيانات عن األوراق المالية والشركات ومخت
 

 أنواا األوراق المالية التي اليمكن إدرا ها ضمن استثمارات الصندوق
ال ي وز للصههندوق االسههتثمار في أي ورلة مالية بخالف ما تم ذكره سههابقا من أدوات مالية ي وز للصههندوق اإلسههتثمار فيها 

 مباشر، كما ال يستثمر في أي أصل لد ينطوي على سبيل المثال الي وز للصندوق اإلستثمار في الصكوك والسندات بشكل
 على التزامات مالية غير محددة.

 
 أي ليد آخر على أنواا األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها

 ال يو د
 

 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق أخرى
مع الضوابط  ةافقمتوالي وز للصندوق االستثمار بالصناديق التي من فئة صناديق أسواق النقد والصناديق التي من نفس فئته 

من ليمة صافي  %10والمرخصة من لبل هيئة السوق المالية على أن ال يت اوز االستثمار في صندوق واحد نسبة  الشرعية
من ليمة صافي أصول الصندوق، ويقوم  %50لي لالستثمار بالصناديق نسبة أصول الصندوق وأن ال يت اوز الم موا الك

باالستثمار بعد إ راء الفحص الوا ب للتأكد من  دوى االستثمار في تلك الصناديق. كما يمكنه االستثمار في الصناديق التي 
 .الشرعيةمع الضوابط  ةمتوافقال يديرها مدير الصندوق والتي تكون من فئة صناديق أسواق النقد

 
 صالحيات وسياسات االلتراض ورهن األصول

من ليمة صهههههافي أصهههههول الصهههههندوق، فيما عدا اإللتراض لهدف تلبية اإلسهههههتردادات من  %10الحد األعلى لاللتراض هو 
 الصندوق. ولد يقوم مدير الصندوق برهن أصل أو م موعة من أصوله وذلك مقابل المبالغ التي يقترضها.

 
 مل مع أي طرف نهيرالحد األعلى للتعا

من صههههافي ليمة  %25لن تت اوز م موا االسههههتثمارات في  هة واحدة أو  هات مختلفة تنتمي لنفس الم موعة ما نسههههبته 
أصههول الصههندوق، ويشههمل ذلك  ميع االسههتثمارات في صههفقات سههوق النقد المبرمة مع طرف نهير واحد أو  هات مختلفة 

الصههادرة عن شههخص واحد أو  هات مختلفة تنتمي لنفس الم موعة والودائع البنكية  تنتمي لنفس الم موعة واألوراق المالية
 لدى  هة واحدة أو  هات مختلفة تنتمي لنفس الم موعة.
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 سياسة مدير الصندوق إلدارة المخاطر
خاطر الميقوم مدير الصههندوق برصههد المخاطر التي لد تسثر في اسههتثمارات الصههندوق، ويتخذ اإل راءات الالزمة ت اه تلك 

 كالتالي:
يقوم مدير الصندوق بمرالبة أداء الصندوق بشكل يومي كما يقوم باإلطالا على آخر األخبار والمست دات على الساحة  -1

 اإللتصادية مما لد يسثر على أصول الصندوق.
توزيع يقوم مدير الصههندوق بعقد إ تماا شهههري مع الكادر المسههسول عن إدارة الصههندوق إلسههتعراض أداء الصههندوق و -2

 األصول وآخر المست دات المتعلقة باألصول التي يستثمر بها الصندوق.
يقوم مدير الصههههندوق با راء دراسههههات العناية الوا بة المتعلقة باألصههههول التي يسههههتثمر بها الصههههندوق، وتشههههتمل تلك  -3

 الدراسات على تحليل وتقويم المخاطر لمصول التي يستثمر بها الصندوق.
 ي حدث مست د يسثر على مخاطر الصندوق على و ه السرعة فور حصول العلم بذلك الحدث.يتعامل الصندوق مع أ -4
 

 معلومات المسشر االسترشادي والمنه ية المتبعة لحساب المسشر
 األول لالستثمار لالكتتابات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقدم من ستاندرد اند بورزيستخدم الصندوق مسشر 

سشر من أسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي تم إدرا ها في السوق في الثالث سنوات األخيرة ويتم ويتكون الم
تحديث المسشر بشكل مستمر باضافة الشركات التي أدر ت حديثاً وباستبعاد الشركات التي مضى على إدرا ها أكثر من 

رسملة األسهم الحرة للشركات المكونة للمسشر. والمسشر هو مسشر ثالث سنوات، يتم احتساب ليمة المسشر باإلعتماد على 
 العائد الكلي أي ان المسشر يتم إحتساب ليمة أي توزيعات تتم في ليمته.

 
 االستثمار في المشتقات

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي نوا من أنواا المشتقات بشكل مباشر.
 

 ليود أو حدود على االستثماراإلعفاءات الممنوحة من الهيئة بشأن أي 
 ال يو د
 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3
عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمرينطوي االستثمار في الصندوق على در ة مرتفعة من المخاطر، و

والً بمفرده عن أي لرار سوال سيكون مسمالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األح
لد يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناًء عليه فان سعر و يتخذه بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب استثماراته.

وحدات الصندوق لد ينخفض أو يرتفع تبعاً لذلك، وبالتالي فعندما يسترد المستثمر أمواله من الصندوق لد ال يحصل على نفس 
 كما و ب التنويه على اآلتي:لمبلغ األساسي الذي استثمره فيه. ا

 .بيان مهم: من المر ح أن يتعرض صندوق االستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته 

 .أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق للمسشر اإلسترشادي ال يعد مسشراً على أداء الصندوق في المستقبل 

  ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمسشر سوف يتكرر أنه ال يو د
 أو يماثل األداء السابق.

 .أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد بأي شكل من األشكال إيداعاً لدى أي بنك 

 ة.أن االستثمار في الصندوق لد يسدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمر 
 

 ، التي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواا المخاطر
 

 :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 
يستثمر الصندوق في االكتتابات األولية ألسهم الشركات المدر ة في السوق السعودي وكذلك في صناديق االكتتابات األولية 
والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق. حيث أن االستثمارات في هذا الصندوق تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى 

  انب إمكانية حدوث هبوط مفا ئ في ليمتها واحتمال خسارة رأس المال.
 

  ستثمار في األسهم الصغيرةاالمخاطر: 
مخاطر أكثر من غيرها من االسههتثمارات، ومنها إمكانية أن تأتي  بشههكل عام يوا ه االسههتثمار في أسهههم الشههركات الصهه يرة

األرباح بعيدة عن التولعات، ومنها أيضهههاً ما يعود لضهههحالة الخبرة أو سهههوء اإلدارة لدى هذه الشهههركات وعدم كفاية الموارد 
ب النتائ  ، مما يسدي الى تذبذالمالية والمشهههههاكل في تنفيذ عملياتها الت ارية أو التنافس بين تلك الشهههههركات على نفس العمالء

 وتقلبات في أسعار أسهم تلك الشركات.
 

  :مخاطر السيولة 
لد تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقراره مما يسدي إلى للة السيولة وصعوبة في تداول األسهم والصناديق 

الستثمار بها أو التخارج منها، أو صعوبة تلبية االستثمارية، مما يوثر على سعر وحدة الصندوق ويعيق مدير الصندوق في ا
 طلبات االسترداد.
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 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
سعودي وصناديق االكتتابات  سوق ال شركات المدر ة في ال سي في االكتتابات األولية ألسهم ال سا شكل أ ستثمر الصندوق ب ي

ان المشتركين الذين ال يعتبرون ال  اسعودي العملة األساسية لهم األولية، وحيث أن تقويم الصندوق يتم بال  السعودي، ف
 معرضون لتقلبات أسعار الصرف

 

 :المخاطر االئتمانية 
المخاطر االئتمانية المتعلقة بصفقات استثمار في أدوات أسواق النقد هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء 

رف المتعالد معه وفقا للشههههروط المتفق عليها بينهما، مما ينت  عنه خسههههارة المبلغ أو  زء منه أو باللتزاماته التعالدية مع الط
 التأخر في استر اعه.

 

 المخاطر القانونية: 
الشههركات المسههتثمر فيها وصههناديق االسههتثمار معرضههين للمخاطر القانونية حيث أن أي شههركة أو صههندوق ضههمن شههريحة 

سلطات الحكومية المختصة بالتنهيم واإلشراف والرلابة عليها،  االستثمار معرضة لفرض إ راءات لانونية عليها من لبل ال
وكذلك من لبل المسهههتثمرين، وبالتالي يمكن أن يسثر على ليمة االسهههتثمارات التي يسهههتثمرها الصهههندوق في تلك الشهههركة أو 

 الصندوق
 

 المخاطر المتعلقة بأحداث معينة: 
تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل سههههياسههههية والتصههههادية وعوامل تتعلق بالتشههههريعات  إن ليمة أصههههول الصههههندوق يمكن أن

واألنهمة أو تتعلق بالسههلطات اإلشههرافية والتنهيمية والرلابية، كما لد تتأثر بالت يرات في سههياسههة الحكومة ونهام الضههرائب 
مما يسثر على ليمة االستثمارات التي يستثمرها  وأسعـهههههههار الفائدة أو لد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بال هة المصدرة لمسهم،

 الصندوق.
 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق: 
يعتمد مدير الصهههههندوق على العنصهههههر البشهههههري بشهههههكل كبير، وبالتالي فان الصهههههندوق لد يتأثر بخسهههههارة المدراء التنفيذيين 

المسهههههههتوى ذاته من الخبرة مما لد يسثر على المدى والموهفين المرتبطين بأعمال الصهههههههندوق وصهههههههعوبة توفير بدائل على 
 القصير، ولد ينعكس بشكلي سلبي على أداء الصندوق وبالتالي يسثر بدورة على أستثمارات مالكي الوحدات.

 

 المخاطر السياسية: 
 ولهأصلد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية النات ة عن األوضاا السياسية المختلفة مما لد يسدي الى انخفاض ليمة 

 

 المخاطر االقتصادية: 
لد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية النات ة عن األوضاا االلتصادية المحلية أوااللليمية أوالعالمية المختلفة مما لد يسدي الى 

 انخفاض ليمة أصوله .
 

 توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمة: 
لراراته االستثمارية عليها هي تولع النتائ  المالية المستقبلية للشركات، إال أن هذه من أهم األدوات التي يبني مدير الصندوق 

التولعات عرضهههة للخطأ، كما أنه بعد  إعالن النتائ  المالية للشهههركة فان السهههعر السهههولي لسههههمها لد يتحرك بات اه مخالف 
 على سعرالوحدة للتولعات، مما لد يسثر سلبا على استثمارات الصندوق والتي تسثر بدورها

 

 :المخاطر التقنية 
يعتمد مدير الصهههههندوق على اسهههههتخدام التقنية في إدارة الصهههههندوق وحفه أصهههههول العمالء، إال أن أنهمة المعلومات لديه لد 
تتعرض لعمليات اختراق أو فيروسهههات أو تعطل  زئي أو كلي، والتي تحد من لدرة مدير الصهههندوق على إدارة اسهههتثمارات 

 فاعل، مما لد يسثر سلبا على أداء الصندوق وبالتالي على مالكي وحدات الصندوق.الصندوق بشكل 
 

 :مخاطر تأخر اإلدراج 
سعودي.  سوق ال في حالة اكتتاب الصندوق في اإلصدارات األولية، فان هذه اإلصدارات مرتبطة بموعد إدراج األسهم في ال

ا يعتبر من المخاطر التي لد تسثر على اسهههههههتثمارات وأداء وبالتالي فان أي تأخير في إدراج أسههههههههم الشهههههههركات المكتتب به
 الصندوق وتحد من الخيارات االستثمارية لمدير الصندوق والتي تسثر على سعر الوحدة.

 

 :تضاؤل نسبة التخصيص 
 حيث أنه يتم دعوة عدد من الشههركات المرخصههة وصههناديق االسههتثمار لعملية بناء سهه ل األوامر على سههبيل المثال فانه من
الممكن تضاسل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة واألفراد في االكتتاب، مما يفقد الصندوق 

 فرصة لزيادة عوائده والتي كان من الممكن أن تنعكس على سعر الوحدة.
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 مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة: 
أصول الصندوق، وهذا لد يسبب مخاطر عند استرداد  زء أو  من %10من الممكن تملك لبعض مالك الوحدات ألكثر من 

كل هذه الفئة من مالك الوحدات ألصولهم من الصندوق مما يسبب انخفاض كبير في أصول الصندوق مما لد يسثر سلبا على 
 أصول الصندوق بشكل يحد من استثماراته، والذي سيسثر سلبا على سعر الوحدة.

 

 مخاطر تضارب بالمصالح: 
هذه المخاطر في األوضههاا التي تتأثر فيها موضههوعية واسههتقاللية لرار مدير الصههندوق بمصههلحة شههخصههية مادية أو  تنشههأ

معنوية تهمة على حسههاب الصههندوق، والذي لد يسثر على لرارات مدير الصههندوق في اختيار اسههتثماراته، مما لد يسثر سههلبا 
 على أدائه والذي سينعكس سلبا على سعر وحدة الصندوق.

 

 مخاطر الكوارث الطبيعية: 
تسثر الكوارث الطبيعية على أداء كافة القطاعات االلتصادية واالستثمارية والتي لد يكون لها تأثير سلبي على أداء الصندوق 
خارج عن إرادة مدير الصهههههندوق مثل الزالزل والبراكين والتقلبات ال وية الشهههههديدة وغيرها، والتي تسثر على اسهههههتثمارات 

 لبا، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات.الصندوق س
 

 مخاطر تركز االستثمارات: 
المخاطر النات ة عن تركز استثمارات الصندوق في عدد من لطاعات سوق األسهم السعودية والذي لد ي عل أداء الصندوق 

بالتالي ء الصهههندوق وعرضهههة للتقلبات نتي ة الت ير في األوضهههاا الخاصهههة بتلك القطاعات األمر الذي لد يسثر سهههلبا على أدا
 على استثمارات مالكي الوحدات.

 

 مخاطر االقتراض: 
في حالة التراض الصندوق ل رض إدارة الصندوق وتأخرة عن سداد المبالغ المقترضة في ولتها المحدد ألسباب خار ة عن 

سداد ل بعض استثماراته لإرادة مدير الصندوق، والتي لد يترتب عليها رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندوق لتسيي
 القروض مما لد يسثر على أصول الصندوق وأداءه والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات

 

 المخاطر المتعلقة بالمصدر: 
وهي مخاطر الت ير في األوضهههاا المالية للمصهههدر نتي ة لت يرات في اإلدارة أو الطلب أو المنت ات والخدمات كما وتشهههمل 

مصدر إل راءات لانونية بسبب مخالفات يقوم بها مما لد يسدي إلى انخفاض ليمة أسهمه مما لد يسثر هذه المخاطر تعرض ال
 على أداء الصندوق سلبا والذي سيخفض سعر الوحدة.

 

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية: 
ا فيها مما لد يسدي إلى هي  ميع المخاطر التي لد تتعرض لها صههههناديق االسههههتثمار األخرى التي يكون الصههههندوق مسههههتثمر

 انخفاض ليمة وحدات الصندوق
 

 مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني: 
في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق والتي لد تسثر على سعر الورلة 

يسثر على أصهههول الصهههندوق والذي بدوره سهههيسثر على المالية و التي لد يضهههطر مدير الصهههندوق إلى التخلص منها، مما لد 
 سعر الوحدة

 

 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة: 
هي المخاطر النات ة عن ت ير في أسعار الفائدة، والتي تسثر على ليمة األوراق المالية وأسهم الشركات والذي سيسثر بدورة 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 

 مخاطر اإلفصاح: 
اإلفصههاح بامكانية و ود بيانات غير صههحيحة في نشههرة إصههدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات  وهرية تتعلق مخاطر 

فيها. وبالنهر العتماد مدير الصندوق بشكل  وهري في اتخاذ لرار االستثمار على المعلومات التي ترد في نشرة اإلصدار 
سهههليم تهل احتماالً لائماً في حالة إغفال بيانات  وهرية أو التي تصهههدرها الشهههركات فان مخاطر اتخاذ لرار اسهههتثماري غير 

 و ود بيانات غير صحيحة في نشرات إصدار الشركات، مما يسثر سلبا على سعر الوحدات االستثمارية.
 

 مخاطر التوقعات المالية المستقبلية: 
ر من ائد واسهههههتمرارها في المسهههههتقبل تعتبتولعات النتائ  المالية المسهههههتقبلية للشهههههركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العو

األدوات الهامة التي يبني عليها مدير الصهههههندوق لراراته االسهههههتثمارية. إال أن تلك التولعات لد تتحقق أو ال تتحقق بالشهههههكل 
ان ف المتولع مما لد يسدي الى إنحراف نتائ  عمليات الصههههههندوق عن التولعات. كما أنه و بعد إعالن النتائ  المالية للشههههههركة
 السعر السولي لسهمها لد يتحرك في ات اه مخالف لتلك التولعات، كما في حالة انخفاض ربحية الشركات التي تدرج أسهمها
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 سجل األداء المحدود: 
الصندوق  ديد في مفهومه، وليس له س ل أداء سابق ويعتمد على خبرة مديرالصندوق في إدارة هذا النوا من االستثمارات. 

 طاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحققوال يمكن إع
 

 مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارت األولية: 
لد يحدث تباطس في عملية طرح اإلصهههههههدارات األولية في بعض االحيان، مما يقلل من فرص الصهههههههندوق في تحقيق عوائد 

 متواصلة.
 

 مخاطر الطروحات األولية: 
عاماً من خالل الطروحات األولية في السهههوق األولي. ولد يتضهههمن االسهههتثمار في أسههههم الشهههركات العامة يتم طرحها طرحاً 

الطروحات األولية مخاطر محدودية األسههههههههم المتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة. كما أن معرفة 
حدود، كما أن الشهههركات المصهههدرة المسهههتثمر بالشهههركة المصهههدرة لمسههههم لد تكون غير كافية أو لد يكون لها تاريخ أداء م

لموراق المالية لد تنتمي لقطاعات التصهههادية  ديدة، وبعض الشهههركات لد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخالً تشههه يلياً 
 على المدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب في أسهمها، وبالتالي الي انخفاض سعر الوحدة في الصندوق

 

 المخاطر النظامية: 
إن متطلبات األنهمة ومعايير اإلفصههههههاح لد تكون ألل في بعض أسههههههواق األوراق المالية الناشههههههئة عنها في الدول المتقدمة. 
وعليه، لد تكون المعلومات العامة المتاحة عن شركة معينة مصدرة ألوراق مالية محدودة، ولد تكون المعلومات العامة التي 

لمسههتقبلية للشههركات غير واضههحة أو دليقة. كما أنه من المحتمل اغفال بيانات  وهرية تتعلق بالنتائ  المالية وخطط التوسههع ا
 أو و ود بيانات غير صحيحة لد يتم على أساسها اتخاذ لرارات استثمارية مما لد يسثر سلباً على األداء.

 

 المخاطر الشرعية: 
خير التخارج من بعض الشهههركات ألسهههباب إحتمال خروج بعض الشهههركات المسهههتثمر بها من لائمة الشهههركات الشهههرعية وتأ

 السيولة، لانونية أو ألسباب أخرى
 
 معلومات عامة (4
 

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق
مية لرأس المال تحقيق تن هدفيستهدف الصندوق تلك الفئة من المستثمرين الراغبين في االستثمار بصندوق مرتفع المخاطر ب

يدرك المستثمرون المهتمون بالصندوق طبيعة مخاطر الصندوق ويقبلون ويتحملون الخسائر  على المدى الطويل، كماالمستثمر 
 .التي لد تن م نتي ة استثمارهم  اشتراكهمال بالصندوق

 
 سياسة توزيع األرباح

 .قال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندو
 

 األداء السابق للصندوق

  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

N/A N/A N/A N/A -36.46% -7.72% 
-

17.34% 
-

3.83% 
صندوق اليسر 
 لإلكتتابات األولية
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 عوائد السنوات الماضية مقارنة بالمسشر االسترشادي 

 
 توزيعات األرباح للسنوات السابقة 

 يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوق. لم
 

 تقارير الصندوق 
 الصندوق متاحة الطالا ال ميع من خالل المولع اإللكتروني لمدير الصندوقان تقارير 

www.alawwalinvest.com 
 حقوق مالكي الوحدات

مالكي ليتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من لبل مدير الصندوق. أدناه توضيح لحقوق 
 الوحدات، يضاف لذلك كافة حقولهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام:

    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  عا الشننيوط وغيي ا من التقاريي والنشننيات التقاريي الدورية  كي الوودات الحصننول علىيح  لمال -3

 و األوكام.

 يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل له لتمثيله في إجتماع مالكي الوودات. -4

 مسسوليات مالكي الوحدات
ه، اليكون مالك الوحدات مسسوالً عن ديون والتزامات فيما عدا تحمل خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو  زء من

 الصندوق.
 

 إنهاء صندوق االستثمار
 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراه مدير الصندوق مناسباً إلنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوماً من التاريخ المزمع إنهاء  21الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق لبل مدة ال تقل عن باشعار الهيئة ومالكي 

 الصندوق فيه.

  .في حالة إنخفاض ليمة صافي أصول الصندوق أللل من عشرة ماليين   سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض
يوماً من  21ت كتابياً بانهاء الصندوق لهذا السبب لبل مدة ال تقل عن ويقوم مدير الصندوق باشعار الهيئة ومالكي الوحدا

 تاريخ إنهاء الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إ راءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

  أيام من نهاية التصفية،  5لمالكي الوحدات خالل يوم بحد ألصى للتصفية، ويقوم بالدفع  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفه مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك 
 األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقاً بعد بيعه ولد يست رق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

 دير الصندوق في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية سيعلن م
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

 يقر مدير الصندوق بو ود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
 

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fund Benchmark

http://www.alawwalinvest.com/
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 الخدمات والعموالت واألتعابمقابل  (5
يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له م موعة من 

 األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص ل ميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.
 

 يقة االحتسابطر المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما يتعلق 
 بها والمقدمة من لبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.00%
ليمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشتراك 

المشترك مقدماً هي الرسوم التي يدفعها 
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  1.50%
 اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
تدفع بشكل مستقل عند االشتراك 
 بالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

م التي يدفعها المستثمر  حامل هي الرسو
الوحداتال عند إسترداده بشكل كلي أو 
  زئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدلق 
الحسابات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمدلق الحسابات المستقل 
أتعاب مرا عة بيانات الصندوق مقابل 
 المالية

   20,500مبلغ 
سعودي بحد ألصى 
يدفعها الصندوق بشكل 

 سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضاء م لس 
االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاء م لس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 

 بالصندوقاإلشرافية المتعلقة 

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 
اإل تماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالم لس 
نر و مرا عة المثال 
التوضيحي بعد هذه 

 القائمة أدناه

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
 تماا   سعودي عن كل إ

بوالع إ تماعين خالل السنة 
تشترك في دفعها  ميع الصناديق 
التي يشرف عليها الم لس 

   2,000باإلضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفه على تعامالت الصندوق

   10,000غ مبل
سعودي بحد ألصى لكل 
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

تكاليف التمويل 
  االلتراضال

يتم فرض هذه الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحا ة لذلك التمويل وفق 
وق، وتدفع لل هة مرئيات مدير الصند
 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداً إلى سعر الفائدة 
السائد  عند الحا ة 

 للتمويلال

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مولع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
قابل نشر معلومات الصندوق بما  تداولال م

 في ذلك إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق، 

على دفعتين دفعة خاصة بشركة وتدفع 
تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 

 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم رلابية
السوق المالية مقابل الخدمات الرلابية 

 المقدمة للصندوق

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المسشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المسشر اإلرشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المسشر 

 اإلرشادي

   30,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة
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هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفه
الحفه مقابل خدمات الحفه المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواا األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفه، أدناه 

 تو د التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

إن العموالت واأو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسب 
ليمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من على العميل أي ضريبة 

 طرفه باإلضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

بشكل  ، تحتسبمكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنويسوف 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 باإلضننافة 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 مجموعه 

على عدد الصننننننادي  التي يشنننننيف عليها المجلس فب فتيا     عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم  عا 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 مجموعه  مستقلين يدفع الصندوق

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

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

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

 

 رسوم الحفظ

( اإلستثمار في األسهم المحلية المدرجة 1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  12,000مبلغ  تم تحديد

 سعودي لكل لاير 25تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ  %0.050والصنادي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ 

لاير سعودي عن كل صاقة كعمولة  50صاقة جديدة كعمولة تسوية وفي وال كا  االستثمار من خالل طيح  ولي فتخصم 

تحتسب يومياً وتخصم  %0.0175( اإلستثمار بصنادي   سواق المال والعوائد الثابتة  بمختلف  نواعها تبلغ تكلاة الحاظ 2تسوية. 

 لاير سعودي لكل صاقة جديدة كعمولة تسوية 50بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ 
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 م: 2017/12/31المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة المنتهية في 

 مالحظات

المصاريف الفعلية 
المحملة على 

الصندوق خالل 
 م )ر.س(2017

نسبة الرسوم من 
صافي قيمة 

 األصول
 أنواع الرسوم والمصاريفطريقه احتساب الرسوم 

 %0.9903 351,453.47 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

النسبة Xوتخصم شهرياَ. )أصول الصندوق
 المئوية(

 رسوم إدارة الصندوق

الصندوق عند دفعها لمدير  تم
 اإلشتراك 

 رسوم االشتراك * تدفع مقدماً قبل االشتراك في الصندوق 0.0002% 60.00

 %0.0000 0.00 اليوجد
تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل شهر من 

 تاريخ االشتراك وتدفع للصندوق
 رسوم االسترداد المبكر*

 %0.0883 31,325.12 تم تحميلها على الصندوق
تحسب في حالة وجود صفقات بضرب إجمالي 

 قيمة الصفقة في النسبة المؤية لتكلفة العملية
 التعامل والوساطةرسوم 

 %0.0578 20,500.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

 رسوم مراجع الحسابات المستقل

 %0.0147 5,211.47 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 

 السنة()المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

 %0.0000 0.00 اليوجد
تحتسب وتخصم بشكل يومي من صافي قيمه 

 أصول الصندوق عند إإلقتراض
تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق 

 االستثمار

 %0.0141 5,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة()المصاريف 
 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

 %0.0845 30,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي

 %0.0211 7,500.00 تم تحميلها على الصندوق
سنوياً. تحتسب بشكل يومي وتخصم 

 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل 
 صندوق استثمار لهيئة السوق المالية

  
 إجمالي المصاريف 1.2708% 450,990.06

 2017متوسط صافي قيمة األصول لعام    35,489,891.17

المصاريف حيث أن رسوم اإلشترك تدفع مقدما كنسبة من مجموع مبلغ اإلشتراك، كما أن يتم إستثناء رسوم اإلشتراك واإلسترداد من إجمالي *
 رسوم اإلسترداد تدفع للصندوق.

 
 

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

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

 رسوم اإلدارة 0.9903% 99.03

 رسوم التعامل والوساطة 0.0883% 8.83

 رسوم مراجع الحسابات المستقل  0.0578% 5.78

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 0.0147% 1.47

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 الصندوقرسوم إعالن أسعار وحدات  0.0141% 1.41

 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي 0.0845% 8.45

2.11 0.0211% 
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق 

 المالية

  إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضيه للعميل الواحد 127.08
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 التقويم والتسعير (6

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم االستثماريةنوع األداة 

المدر ة في السوق  األسهم ميع 
   السعودي

 بحسب ليمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل السابق

حسب ليمة السهم عند اإلكتتاب ويستمر ذلك ل اية إدراج السهم في السوق ومن ثم  اإلكتتابات األولية
 يقوم بنفس طريقة تقويم أي سهم مدرج.

 بحسب ليمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل السابق لويةحقوق األو

المبلغ المستثمر يضاف له يومياَ هامش الربح المقسم على عدد األيام لتاريخ إستحقاق  صفقات المرابحة أل ل
 المبلغ المستثمر

صناديق المرابحة االستثمارية المشتركة، 
والصناديق االستثمارية المشتركة التي 

 الم ال تتبع نفس

 آخر سعر وحدة معلن في مولع مدير الصندوق أو في مولع تداول

 

 بيان عدد نقاط التقويم 
يتم تقويم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل يومي، ويستثنى من ذلك األيام التي يكون السوق فيها م لقاَ وأيام 

 ية.العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوا بالمملكة العربية السعود
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
بداية يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك الخطأ، ويتم تعويض  ميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير بحد ألصى أسبوا 

ه خطأ يشكل ما نسبتمن تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بابالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي 
أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذلك فوراَ في مولعه اإللكتروني والمولع اإللكتروني للسوق  تداولال وفي  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 الشتراك واالسترداد، ويتم حسابه كالتالي:سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طلبات ا

 يتم  مع ليمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق. -
يتم احتساب صافي ليمة األصول بخصم  ميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من هذه الشروط  -

 الصندوق.واألحكام من م موا ليمة األصول المقومة التي يقتنيها 
 يتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة. -
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق  تداولال بشكل يومي بالحد 

 األلصى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامل (7

 

 تفاصيل الطرح األولي 
 ال ينطبق

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
أيام التعامل: يتم التعامل بالصندوق في كل يوم عمل تكون فيه المسسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة، باستثناء أيام  -

 السعودية. العطل الرسمية بالمملكة العربية
 الموعد النهائي لقبول الطلبات: لبل الساعة الثانية عشر ههراً ب ميع أيام التعامل. -

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
يتعين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  االشتراك في الصندوقال تعبئة نموذج االشتراك في صناديق 

سليمه لشركة األول لالستثمار مع:  أال تفويض بالخصم على الحساب االستثماري للمشترك لدى الشركة أو  بال ا الستثمار وت
في حالة كان المشههههترك ال يو د لديه حسههههاب إسههههتثماري مع الشههههركة فيتو ب عليه فتح حسههههاب  –المبالغ الالزمة لالشههههتراك 

ي الصندوق يشترك فيه للمرة األولى فعليه لراءة شروط وأحكام الصندوق مع إستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشتراك ف
مذكرة المعلومات والمسههتندات األخرى لصههندوق االسههتثمار لبل االشههتراك. كما أن التوليع على هذا المسههتند يفيد بأن المشههترك 

 ليع. أما بالنسهههبة للمشهههتركين الراغبين في بيعكه نافذاً دون التوا مالك الوحداتال لد لبل هذه الشهههروط واألحكام وال يعتبر اشهههتر
وحدات الصههندوق  االسههترداد من الصههندوقال فيتو ب عليهم تعبئة نموذج االسههترداد من صههناديق االسههتثمار وتسههليمه لشههركة 

 األول لالستثمار ليتم لبول طلب االسترداد.
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 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
  سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق هو  5,000األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق هو المبلغ  -

   سعودي. 2,000
  سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار  2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 ى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد للصندوق، فانه يتو ب استرداد كامل المبلغ المستثمر.المشترك إلى ألل من الحد األدن
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -
 

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
الساعة الثانية عشر ههراً من يوم العمل الرسمي. يتم ت ميع كافة طلبات االشترك واالسترداد من الصندوق يومياً وحتى 

يوم ت ميع الطلبات  ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشتراكو
غ المستردة تودا المبالف تنفيذ الطلبال وتخصم مبالغ االشتراك فوراَ عند لبول طلب االشتراك، أما بالنسبة لطلب اإلسترداد

 في حساب العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد.
 مثال على تنفيذ طلب اشتراك في الصندوق:

عند إستالم طلب االشتراك كامالً مع المبلغ بعملة الصندوق لبل الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد، يتم لبول الطلب وينفذ 
يوم تنفيذ الطلب  اإلثنينال. وفي حالة إستالم المبلغ ب ير عملة  –اإلشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

لعميل نافذاً إال في حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذلك اليوم وإستالم المبلغ الصندوق فال يعتبر إشتراك ا
عر الوحدة نفذ اإلشتراك على أساس سييتم لبول الطلب وبعملة الصندوق فاذا تم ذلك لبل الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد ف

 أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق  أو إستالم الطلبال بعد الساعة ال اإلثنين يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
الثانية عشر ههراً يوم األحد فيتم لبول االشتراك في يوم العمل التالي  اإلثنينال على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي 

 .يوم تنفيذ الطلب  الثالثاءال –يليه 
 الصندوق: إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 
ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامالً لبل الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد، يتم لبول الطلب و االستردادعند إستالم طلب 

ي حالة إستالم . أما فويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم الثالثاء  اإلثنينال يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي
 في يوم العمل التالي  اإلثنينال على أساس السعر المعلن اإلستردادد الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد فيتم لبول الطلب بع

 .األربعاءويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  ثاءال الثال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العمل الذي يليه
 

  مكان تقديم الطلبات 
 واإلسترداد من خالل فروا ومكاتب مدير الصندوق. يتم تقديم كافة طلبات اإلشتراك

 

  سجل مالكي الوحدات 
 يتعين على مدير الصندوق حفه وصيانة س ل مالكي الوحدات، ويتم ذلك في المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

 

  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة نزول صافي ليمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين   سعودي، سيقوم مدير الصندوق بابالغ 
مسسول المطابقة واإللتزام لديه وم لس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 

إلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من ا
وت در اإلشارة إلى أن هذا البند بكامله تم إستثناء الصندوق من الصندوق باتخاذات اإل راءات الالزمة إلنهاء الصندوق. 
 وفقاً لتعليمات الهيئة.م وذلك  2018ر بديسم 01اإللتزام به خالل هذه الفترة وسيتم اإللتزام به من تاريخ 

 
 
 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ي وز لمدير الصندوق تأ يل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إ مالي نسبة  ميع 

 ليمة أصول الصندوق. أو أكثر من صافي %10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 
 

أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، في ب ذلك عند طلب التعليق من لبل هيئة السوق المالية، وي وز لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. -
الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما إذا ُعلق التعامل في السوق  -

بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها  وهرية لصافي ليمة أصول 
 الصندوق.

 
 المفروض من لبل مدير الصندوق:أدناه اإل راءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق 

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 مرا عة التعليق والتشاور مع م لس إدارة الصندوق وأمين الحفه حول ذلك بصورة منتهمة. -
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ب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسبا -
التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 والمولع اإللكتروني للسوق.
 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يوميا وحتى الساعة الثانية عشر ههراً من يوم العمل الرسمي، في حالة ت اوز م موا ليمة  يتم ت ميع كافة طلبات اإلسترداد
من صافي ليمة أصول الصندوق في وز لمدير الصندوق تأ يل الطلبات على أن يتم ذلك  %10طلبات االسترداد ما نسبته 

 المس لة األولوية في يوم العمل التالي.بشكل  زئي نسبة وتناسب مع ح م كل عملية إسترداد. وتعطى طلبات االسترداد 
 
 خصائص الوحدات (8

يمكن للمدير وفقاً لتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عدداً غير محدد 
الصندوق مساوية لكل وحدة من الوحدات في الصندوق على أن تكون  ميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في 

أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسب  كل حسب نسبة حصتهال صافي مو ودات الصندوق حسب 
 عدد الوحدات المحتفه بها في الصندوق حينئذ.

 
 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءه وتقرير م لس إدارة  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المرا عة ويتم إتاحته لل مهور خالل 

دير الصندوق والمولع االلكتروني يوماً من نهاية العام الميالدي. ويتم نشره في المولع االلكتروني لم 70مدة التت اوز 
على عنوان مدير  الثرواتطلب خطي يو ه إلدارة  بارسالللسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذلك 

 الصندوق.  

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماً من نهاية فترة التقرير. ويتم نشره في المولع االلكتروني لمدير الصندوق  35إتاحته لل مهور خالل مدة التت اوز  ويتم

وات الثر إلدارة يو ه خطي طلب بارسالوالمولع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذلك 
 .الصندوق مدير عنوان على

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهي متوفرة بالمولع اإللكتروني  2016يقر مدير الصههههههندوق بتوفر القوائم المالية المرا عة كما بنهاية السههههههنة المالية 

 لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني 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 التنايعي لشيكة األول لالستثمار. )منع 

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

 م إلى اآل (2016

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

 الوظائف السابقة

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 ( . 2006بكالوريوس في اإلدارة 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)منع لالستثمار. 
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 الوظائف السابقة
  م(2013م إلى 2009. )منع في شيكة األول لالستثمار –مديي  ول إدارة األصول 
  م(2009م إلى 2007في شيكة األول لالستثمار. )منع  –مديي  ول صنادي  إستثمارية 
  م(2007م إلى 2006في البنك األول. )منع  –مساعد مديي صنادي  إستثمارية 

 

 عضو مستقل –عبد المحسن بن صالح الصالح. عبد الحميد بن 3
 المؤهالت

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

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

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

 
 عضو مستقل –عبدهللا بن حسن العبادي. هاني بن 4

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

 الوظائف الحالية 
  م إلى اآل ( 2017المديي التنايعي، شيكة إنمال األعمال القابضة السعودية )منع 

 
 الوظائف السابقة

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

 

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

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

  م إلى اآل (1994نائب رئيس في مؤسسة عبد المحسن بن عبد المحسن السويلم . )منع 
  م الى اال ( 2002مديي العالقات العامة و رئيس مجلس االدارة في شيكة ماين الين . ) منع 
 الى اال  (                                                                                       م 1998منع والمقاوالت . ) رئيس مجلس ادارة مؤسسة  ر  ي  و للتجارة 
   م الى اال (2013القا ية . ) منع  –رئيس مجلس ادارة شيكة ابزو 
 م الى اال (2008 عضو مجلس ادارة في شيكة اطاللة البشائي لالستثمار العقاري و التطويي. ) منع 
  م الى اال (2015رئيس مجلس ادارة شيكة الشامخة لالستثمارات العقارية. ) منع 

 مع وجود مديي إدارة اإللتزام في شيكة األول لالستثمار كعضو مياقب في مجلس إدارة الصندوق. 
 

 أمين السر-

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

 ومناقشه  دال الصنادي .

 

 اإلجتماع والتصويت-

يتم اإلجتماع 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 باإلضننافة لمبلغ 

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:
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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 مجموعه 

عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم  عا 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 مجموعه 

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

عدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور اإلجتماعات 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 وله بما يقتضي مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد العي يقدر عليه 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 )

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

الصنادي  ومجاالت االستثمارات واألسواق مما يمكنهم من اإلشياف باعالية على نشاطات كافة صنادي  الشيكة ومتابعة  دائها 

 بشكل وثي  وبكاالة ومقدرة رفيعة المستوى.  

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

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

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

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

 االستثمار.

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

 التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلر اب لديه، للتأكد من التزام مديي الصندوق بجميع اللوائع واألنظمة المتبعة.

 قيار  ي توصية ييفعها المصاي في والة تعيينه.إ .5

ومعكية المعلومات و ي مسنننننتند تخي يتضنننننمن إفصننننناوات تتعل   التأكد من اكتمال والتزام شنننننيوط و وكام الصنننننندوق .6

 بالئحة صنادي  االستثمار. بالصندوق ومديي الصندوق وإدارة الصندوق

 ومعكية مالكي الوودات وفقاً لشنننيوط و وكام الصنننندوق التأكد من قيام مديي الصنننندوق بمسنننؤولياته بما يحق  مصنننلحة .7

 و وكام الئحة صنادي  االستثمار. المعلومات

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوودات فيه. .8

 يتم تدوين محاضي االجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقيارات التي اتخع ا المجلس. .9

 

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)

 صندوق اليسي األما  متعدد األصول. (4)

 ل.صندوق اليسي الميزا  متعدد األصو (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)

 صندوق  سواق النقد بالييال السعودي. (12)

 صندوق اليسي للميابحة بالييال السعودي. (13)

 صندوق اليسي للميابحة و الصكو .  (14)

 صندوق اليسي لإلكتتابات األولية. (15)
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 لجنة الرقابة الشرعية (11
التي تديرها شههركة األول لالسههتثمار في صههناديق المرابحات والصههكوك  المتوافقة مع الضههوابط الشههرعيةتسههتثمر كافة الصههناديق 
شرالضوابط واألسهم المتوافقة مع  شرعية ويأخذ مدير الصندوقة ضمن المعايير المذكورة أدناه. عيال لى ع موافقة ل نة الرلابة ال

 االستثمار في أي صندوق استثماري  ديد.
 

 أدوار ومسسوليات ل نة الرلابة الشرعية:
 المرا عة الدورية لمصول التي يستثمر بها الصندوق. -1
 المرا عة الدورية لتعامالت الصندوق. -2
 ي أصل إستثماري يستثمر به الصندوق.الموافقة على أ -3
 إصدار الفتوى في ما يتعلق بالتزام الصندوق بالضوابط الشرعية -4
 

 مكافئات أعضاء ل نة الرلابة الشرعية:
شههركة األول لالسههتثمار تسههتفيد من خدمات الهيئة الشههرعية للبنك األول فيتشههاركون في دفع األتعاب عن كل صههندوق في السههنة 

 سعودي كحد ألصى لكل عضو.   10,000 الواحدة
 

 وفيما يلي أسماء ومسهالت أعضاء الهيئة الشريعة:
 

 الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع 
سنة  شاء الم لس في  سعودية منذ إن شيخ عبدهللا عضواً في م لس القضاء األعلى في المملكة العربية ال هـهههههههه. وهو 1391عمل ال

لمنهمة المستمر اإلسهالمي، كما عمل سهابقاً نائباً لرئيس محاكم مكة المكرمة ولاضهياً سهابقاً عضهو في م مع الفقه اإلسهالمي التابع 
في محكمة الولف في مكة المكرمة. كما يشههه ل الشهههيخ عبدهللا حالياً عضهههوية العديد من الهيئات الشهههرعية لدى البنوك في المملكة 

الهيئات الشههرعية كمنهمة المحاسههبة والتدليق للمسسههسههات المالية العربية السههعودية. و هو أيضههاً عضههو في العديد من الم الس و
 اإلسالمية في البحرين.

شيخ عبدهللا على عدد من اطروحات ورسائل الدكتوراه وشارك في منالشة عدد من رسائل الما ستير والدكتوراه.   كما أشرف ال
 اءال ولام بتأليف عدد من الكتب حول التمويل اإلسالمي. كما لام بتصنيف عدد من األحكام في الشريعة اإلسالمية  التفسير واآلر

 
 الشيخ الدكتور محمد القري

يعمل الشههيخ القري أسههتاذاً لاللتصههاد اإلسههالمي في  امعة الملك عبد العزيز في  دة وهو المدير السههابق لمركز بحوث االلتصههاد 
سهههالمي للتنمية الدولية في م ال األعمال المصهههرفية اإلسهههالمي في نفسهههه ال امعة. و الشهههيخ القري حاصهههل على  ائزة البنك اإل

. وهو خبير في م مع الفقه اإلسالمي التابع لمنهمة المستمر اإلسالمي وفي أكاديمية الفقه اإلسالمي 2004والمالية اإلسالمية لعام 
ورات األكاديمية في م ال التابعة لرابطة العالم اإلسهههههالمي. كما يشههههه ل الدكتور القري عضهههههوية العديد من هيئات تحرير المنشههههه

التمويل والفقه اإلسهههههالمي بما في ذلك الم الت التي تصهههههدرها أكاديمية الفقه اإلسهههههالمي التابعة لرابطة العالم اإلسهههههالمي، وم لة 
 ةالدراسههات االلتصههادية اإلسههالمية التي يصههدرها البنك اإلسههالمي للتنمية وم لة االلتصههاد اإلسههالمي التي تصههدرها الرابطة الدولي
لاللتصاد اإلسالمي في لندن، ويش ل كذلك عضوية الم لس االستشاري لسلسلة هارفارد في القانون اإلسالمي. كما يش ل الشيخ 
شيخ القري بتأليف العديد من الكتب  القري كذلك عضوية الل ان الشرعية في العديد من المصارف والمسسسات المالية. كما لام ال

مي بالل تين العربية واإلن ليزية، وهو من المتحدثين الدائمين في المستمرات التي تعقد حول العالم والمقاالت عن التمويل اإلسهههههههال
 ، ويحمل الشيخ القري در ة الدكتوراه من  امعة كاليفورنيا. 1995كما كان أستاذاً زائراً في  امعة هارفارد في عام 

 
 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبد العزيز آل مصلح

عبدهللا المصهههلح فرا  امعة اإلمام محمد بن سهههعود اإلسهههالمية في أبها وكان رئيسهههاً لفرا ال امعة هناك من سهههنة أسهههس الشهههيخ 
هـههههههه، كما ش ل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين في  امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1415هـههههههه وحتى 1396

 والمدير العام لهيئة اإلع از العلمي في القرآن والسنة.
 

 معايير االستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية:

 
 المرابحات:  صناديقالمعايير الخاصة باالستثمار في 

 .والفضة الذهب عدا المناسبة األساسية السلع في بالمرابحة المتا رة عمليات في تستثمر التي الصناديق في االستثمار

 

  األسهم في باالستثمار الخاصة المعايير

  الشرعية الضوابط مع متوافقة كونها من والتأكد بها المستثمر لائمة أسهم الصناديق على ل نة الرلابة الشرعية موافقة ضرورة. 

 التالية: للمعايير المستوفية الشركات في االستثمار على  ب أن تكون استثمارات الصندوق مقتصرةي 

 

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

  .لميزانيتها وفقاً  مو وداتها من 70% معدل دون ال ير على لها التي والديون النقود تكون التي  والديون  النقود -

 .ماضية سنة خالل السولية ليمتها متوسط من 33% من ألل و دت إن الشركة على الربوية القروض  القروض -

 .للشركة الكلي الدخل من 5% عن يزيد ال المصادر كافة من المشروا غير الدخل   المحرم  الدخل -

 .األلل على سنوية نصف بصفة الخيرية األعمال في الصرف نحو وتو يه الشرعي غير الدخل ت نيب ي ب    التطهير -
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 مدير الصندوق (12
     

 مدير الصندوق:
، بتاريخ 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب الترخيص رلم 

مليو  لاير سعودي. كما و نه 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  554,330,000األصول للشيكة مبلغ  م قد بلغ مجموع 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 . 21,662,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ  15,725,000الساب ، وبلغ صافي ربع السنة مبلغ 
 

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارا العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارا العليا 
 8001242442م اني: 
 

www.alawwalinvest.com:المولع االلكتروني 
 

 أعضاء م لس اإلدارة لمدير الصندوق
 عضو م لس إدارة مستقل –رئيس م لس اإلدارة  السيدا صالح عيد حمدان الحصيني، -1
 عضو م لس إدارة –العضو المنتدب للبنك األول  السيدا سورن كرينغ نيكواليزن، -2
 عضو م لس إدارة مستقل  السيدا سلمان الدغيثر، -3
 عضو م لس إدارة مستقل  السيدا عمر الهوشان، -4
 عضو م لس إدارة –الرئيس التنفيذي للشركة    السيدا خالد المعمر، -5

 مهام ومسسوليات مدير الصندوق

 .ي ب على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 

 .العمل بما تقتضيه اللوائح التنهيمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق 

 حرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة ت اه مالكي الوحدات.بذل ال 

 .يكون مدير الصندوق مسسوالً عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسسوالً عن عمليات الصندوق وخدماته اإلدارية 

 ستندات يكون مدير الصندوق مسسوالً عن التأكد من دلة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من الم
 والنشرات الخاصة بالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 .يكون مدير الصندوق مسسوالً عن أي خسائر تن م بسبب اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد 

  ق، استثمارات الصندويكون مدير الصندوق مسسوالً عن وضع السياسات واإل راءات الخاصة برصد المخاطر التي تسثر في
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقوم تلك المخاطر بشكل سنوي على األلل.

 .يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنام  لمرالبة المطابقة واإللتزام للصندوق 

 .يقوم مدير الصندوق بتعيين الكادر المسهل للقيام بهذه المهام والمسسوليات 
 

  انب مدير الصندوقالمهام التي كلف بها طرف ثالث من 
فه ، كما لام بتعيين شركة الرياض المالية كأمين حلام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمحاسب لانوني للصندوق

 ألصول الصندوق
 أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدير الصندوق

المشورة والترتيب والوساطة، إلى  انب هذه األدوار يقر مدير الصندوق بأنه "شخص مرخص له" لمزاولة أعمال اإلدارة والحفه و
صندوق إستثماري وعدد من المحافه الخاصة، التي  15وفي مايتعلق بادارة الصناديق والمحافه يقوم مدير الصندوق بادارة عدد 

 لبعضها أنشطة مشابهة ألنشطة الصندوق.
 األحكام المنهمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

 السوق المالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة 

 .تولف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك 

 .إل اء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من لبل هيئة السوق المالية 

 ل اء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.في حال تقدم مدير الصندوق بطلب إل 

 .في حال أخل مدير الصندوق بشكل  وهري بالتزام النهام أو اللوائح التنفيذية 

  في حالة وفاة الشخص المعين من لبل مدير الصندوق إلدارة الصندوق أو ع زه أو استقالته مع عدم و ود شخص آخر مس ل
ويتو ب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذه الحاالت  لدى مدير الصندوق ولادر على إدارة الصندوق.

 خالل يومين من حدوثها.

  في حال تقرر عزل أو إستبدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بالتعاون بشكل كامل لنقل المسسوليات إلى المدير البديل
ا يقوم مدير الصندوق وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة يوم األولى من تعيين المدير البديل، كم 60بكل سالسة خالل ال

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدير الصندوق البديل.

  إذا عزل مدير الصندوق فسيتولف عن إتخاذ أي لرارات استثمارية تخص الصندوق بم رد تعيين المدير البديل أو في أي
 ولت سابق تحدده الهيئة. 

 

http://www.shc.com.sa/
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 أمين الحفظ (13
، بتاريخ 07070-37ة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب الترخيص رلم شرك
 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارا التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المولع االلكتروني 

 
 مين الحفهمهام ومسسوليات أ

  يعد أمين الحفه مسسوالً عن حفه أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ  ميع اإل راءات اإلدارية الالزمة
 لتحقيق ذلك.

  ًعن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء أدى مسسولياته بشكل مباشر أم كلف بها يعد أمين الحفه مسسوال
طرفاً ثالثاً بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفه مسسوالً ت اه مدير 

 ياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النا مة عن احت

 .ي ب على أمين الحفه فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه بما تقتضيه األنهمة واللوائح 
 

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من  انب أمين الحفه
 ال يو د
 

 األحكام المنهمة لعزل أمين الحفه أو استبداله
 لية عزل  وإستبدال أمين الحفه في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة السوق الما

 .تولف أمين الحفه عن ممارسة نشاط الحفه دون إشعار الهيئة بذلك 

 .إل اء ترخيص أمين الحفه في ممارسة نشاط الحفه أو سحبه أو تعليقه من لبل هيئة السوق المالية 

  نشاط الحفه.في حال تقدم أمين الحفه بطلب إلل اء ترخيصه في ممارسة 

 .في حال أخل أمين الحفه بشكل  وهري بالتزام النهام أو اللوائح التنفيذية 

  .في حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفه، يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفه بديل وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية
ل لنقل المسسوليات إلى أمين الحفه البديل بكل سالسة كما ي ب على مدير الصندوق وأمين الحفه المعزول التعاون بشكل كام

يوم األولى من تعيين أمين الحفه البديل، كما يقوم أمين الحفه المعزول وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة  60خالل ال
 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفه البديل.

 حفه في أي من الحاالت التالية:ويحق لمدير الصندوق عزل وإستبدال أمين ال

  في حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفه يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذلك بارسال خطاب
 كتابي ألمين الحفه.

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي 

  يوماً من تسلم أمين الحفه اإلشعار الكتابي، وي ب على أمين الحفه المعزول التعاون  30بديل خالل ي ب تعيين أمين للحفه
بشكل كامل لنقل المسسوليات إلى أمين الحفه البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفه المعزول حيثما كان ضرورياً ومناسباً 

 لبديل.بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفه ا

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن فوراً في مولعه اإللكتروني عن ليامه بتعيين أمين حفه بديل، كما يفصح عن ذلك في المولع
 اإللكتروني للسوق.

 
 مستشار االستثمار (14

 ال ينطبق على الصندوق
 الموزع (15

 ال ينطبق على الصندوق
 

 المحاسب القانوني (16
 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب لانونيت أند يونغ لام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنس
 +966ال 1  2374740برج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست آند يونغ ص. ب. 

 
 مهامه ومسسولياته

ب أن يكون وي يقوم مدير الصندوق بتعيين محاسب لانوني للصندوق ليقوم بعملية المرا عة وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، 
 المحاسب القانوني مرخصاً له ومستقل عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نهام المحاسبين القانونيين.

 معلومات أخرى (17
 

 سياسات وإ راءات تعارض المصالح
 األطراف ذات العاللة وأو  الصندوقمصالح لد ينشأ بين مصالح مدير  تعارضت نب حصول أي سيحرص مدير الصندوق على 
أو  شركةالفوق مصالح  لصندوقا يالمشتركين فعلى وضع مصالح وسيعمل مدير الصندوق . الصندوقمصالح المشتركين في 

http://www.riyadcapital.com/
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وعدم ت ليب مصههههالح مسههههتثمرين على مصههههالح مسههههتثمرين آخرين في نفس  ،أو األطراف األخرى ذات العاللة الصههههندوقمدير 
 راءات التي سههتتبع لمعال ة تعارض المصههالح وأي تعارض مصههالح محتمل واأو فعلي سههيتم . كما أن السههياسههات واإلالصههندوق

 تقديمها عند طلبها دون مقابل، ويتم طلبها بارسال خطاب خطي لمسسول المطابقة واإللتزام لدى شركة األول لالستثمار.
 

 سياسات التخفيضات والعموالت الخاصة
خصههومات وتخفيضههات على الرسههوم التي يتقاضههاها كرسههوم اإلدارة ورسههوم اإلشههتراك في لمدير الصههندوق الحق المطلق باعطاء 

الصندوق، ولد يعطي تلك الخصومات والتخفيضات لمشترك واحد أو عدة مشتركين أو كل المشتركين كيفما يراه مدير الصندوق. 
دفعها للصههندوق فتعود فائدتها على مالكي أما بالنسههبة للعموالت الخاصههة، فأي عمولة خاصههة يحصههل عليها مدير الصههندوق سههيتم 

 الوحدات.
 

 معلومات الزكاة والضريبة
ال يعد الصندوق أو مدير الصندوق مسسوالً عن الزكاة الشرعية والضرائب، وعلى مالكي الوحدات تحمل الزكاة والضرائب فيما 

 يتعلق باستثماراتهم في الصندوق.
 

 معلومات وتفاصيل ا تماا مالكي الوحدات

 عي عقد اال تماادوا 
ي وز عقد إ تماا لمالكي الوحدات ألي سبب كان يراه مدير الصندوق أو أمين الحفه أو حاملي الوحدات بشرط أن يمتلكون 

 على األلل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو م تمعين 

 إ راءات الدعوة لعقد اال تماا 
بمبادرة منه، كما ي ب على مدير الصندوق الدعوة إل تماا مالكي  ي وز لمدير الصندوق الدعوة لعقد ا تماا لمالكي الوحدات

أيام من تسلمه طلباً كتابياً من أمين الحفه، وي ب كذلك على مدير الصندوق الدعوة إل تماا مالكي الوحدات  10الوحدات خالل 
على األلل من  %25عين أو منفردين أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون م تم 10خالل 

ليمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل  تماا باإلعالن عن ذلك في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني 
ن عللسوق، وبارسال إشعار كتابي إلى  ميع مالكي الوحدات وأمين الحفه لبل عشرة أيام على األلل من اإل تماا، وبمدة التزيد 

 يوماً لبل اإل تماا. كما سيتم تحديد تاريخ اإل تماا ومكانه وولنه والقرارات المقترحة في اإلعالن. 21

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األلل من ليمة وحدات  %25اليكون إ تماا مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون م تمعين 

دوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة إل تماا ثاٍن وذلك باإلعالن في المولع اإللكتروني لمدير الصن
الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق وبارسال إشعار كتابي إلى  ميع مالكي الوحدات وأمين الحفه لبل موعد اإل تماا الثاني بمدة 

اإل تماا الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في اإل تماا. كما ي وز لكل مالك وحدات أيام، ويعد  5ال تقل عن 
يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل له اإلدالء بصوت واحد في إ تماا مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها ولت اال تماا و

 لتمثيله في إجتماع مالكي الوودات.
 تصفية الصندوق معلومات و إ راءات

 الحاالت التي تستو ب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراه مدير الصندوق مناسباً إلنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
اريخ المزمع إنهاء يوماً من الت 21باشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق لبل مدة ال تقل عن 

 الصندوق فيه.

  .في حالة إنخفاض ليمة صافي أصول الصندوق أللل من عشرة ماليين   سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض
يوماً من  21ويقوم مدير الصندوق باشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانهاء الصندوق لهذا السبب لبل مدة ال تقل عن 

 نهاء الصندوق.تاريخ إ
 اإل راءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء فيا راءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم بحد ألصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفه مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك وفي حال تعذر بيع أي أصل من 

 األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقاً بعد بيعه ولد يست رق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  صفية عن انتهاء الصندوق ومدة التسيعلن مدير الصندوق في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 اإل راءات الخاصة بمعال ة الشكاوي

إذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فيما يتعلق يوفر مدير الصندوق اإل راءات الخاصة بمعال ة الشكاوي عند طلبها دون مقابل، و
 فيمكنهكز ذلك المر منأن يستشير مركز االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا لم يقتنع بالرد  بأي صندوق استثمار، فعليه أوالً 

 إلى:الشكوى مباشرة تو يه 
 5388تحويلة  4163133تلفون:   ،11431الرياض  1467ص. ب.  ،شركة األول لالستثمار
 .8001242442الهاتف الم اني: 

 complaints@alawwalinvest.comقي الشكاوي: أو من خالل البريد اإللكتروني الموحد لتل
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 التقاضي والقانون المطبق
شراف إل المملكة العربية السعودية كما تخضع أيضاً في لقوانين واألنهمة المتبعة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
قر . ويالفصل في منازعات األوراق المالية ل نةإلى يتم الل وء نزاا نشوء أي حال ب. وومرالبة هيئة السوق المالية السعودي

المشترك ويقبل بأن يخضع شراء وبيع األصول واالستثمار واألمالك وأية أنشطة أخرى ذات عاللة خارج المملكة العربية السعودية 
لك األصول أو فيه ت  دتولكافة القوانين واألنهمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي يتم فيه إنفاذ تلك المعامالت أو الذي 

 االستثمارات أو األمالك.
 

 لائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات
 شروط وأحكام الصندوق -1
 مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية -2
 أي عقد مذكور في هذه المذكرة -3
 القوائم المالية للصندوق -4

 

 ملكية وحدات الصندوق
مملوكة بشكل  ماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. والي وز أن يكون لمدير الصندوق يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق 

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفه أو أمين الحفه من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزا أي مصلحة في أصول الصندوق 
ر الصندوق من الباطن أو أمين الحفه أو أمين الحفه من أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدي

الباطن أو مقدم المشورة أو الموزا مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بمو ب أحكام 
 الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.

 

 اءات الممنوحة للصندوق من لبل الهيئةاإلعف
 ال تو د إعفائات

 
 سياسات التصويت المتعلقة بأصول الصندوق

يتم ممارسههة حقوق التصههويت حسههب ما يراه مدير الصههندوق األصههلح لتحقيق مصههلحة مالكي الوحدات. آخذين بعين اإلعتبار  -1
لتأثير على األوراق المالية، التكاليف المرتبطة العوامل ذات الصههههلة، على سههههبيل المثال ال الحصههههر: تضههههارب المصههههالح، ا

 بالقرارات.
يقرر مدير الصههندوق طبقاً لتقديره ممارسههة أو عدم ممارسههة أي حقوق تصههويت بعد التشههاور مع مسههسول أو ل نة المطابقة  -2

 واإللتزام.
 يتم حفه س ل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو اإلمتناا عن ممارستها وأسباب ذلك. -3
 مثيل الصندوق في إ تماعات ال معيات العمومية وغيرها من اإل تماعات موهفين مفوضين.يتم ت -4
يتم تقييم أي تضههههارب في المصههههالح لد ينت  عن التصههههويت ويتم إبالغ م لس إدارة الصههههندوق ومسههههسول أو ل نة المطابقة  -5

 واإللتزام بالتضارب إن و د.
الوحدات، وبالتالي ال يحق ألي من مالكي الوحدات الزام مدير إن حقوق التصهههههههويت تعود لمدير الصهههههههندوق وليس لمالكي  -6

 الصندوق بالتصويت بأي حال من األحوال.
 أي ت يير أو تعديل في هذه السياسة يتطلب موافقة مسبقة من م لس إدارة الصندوق. -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق اليسر لالكتتابات األولية
 

 - 30 - 

 إقرار من مالك الوحدات
 

المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق والمالحق الخاصة لقد لمتالمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة 
بالصندوق وفهم ما  اء بها والموافقة عليها وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق وعلى ذلك أولع بما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي 

 على كل ماسبق.
 

  اسم العميل
 

  رلم الحساب ال اري
 

  ال نسية
 

  رلم الهوية
 
  راالف
 
 
 

 توليع العميل:____________________    التاريخ:___________________
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 أبريل – 13نسخة رقم: 
 م 2014أكتوبر  29تاريخ اإلصدار: 

 م   2018أبريل  01: التحديثتاريخ 
 م   2014أكتوبر  29تاريخ موافقة الهيئة على طرح الصندوق: 

 

 
كصندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية وفقاً لالئحة صناديق  تأسيس صندوق اليسر لالكتتابات األولية  رى

االستثمار الصادرة عن م لس هيئة السوق المالية. كما أن شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة 
معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذه النسخة تتضمن لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن 

 آخر التعديالت والتحديثات.
 

ي ب على الراغبين في االشتراك بالصندوق لراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
التوليع على هذا المستند يفيد بأن المشترك  مالك الوحداتال لد لبل هذه الشروط واألحكام بصندوق االستثمار لبل االشتراك. كما أن 
 وال يعتبر اشتراكه نافذاً دون التوليع.

 
 
 

 شروط وأحكام الصندوق
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 اسم الصندوق: صندوق اليسر لإلكتتابات األولية

 استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعيةنوع الصندوق: صندوق 
 فئة الصندوق: صناديق األسهم

 
 
 
 

لإلكتتابات األولية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من لجنة الرقابة صندوق اليسر تم اعتماد 
 الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.
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 :ملخص معلومات الصندوق
 

 اسم الصندوق 
 صندوق اليسر لالكتتابات األولية.

 

 مدير الصندوق
 شركة األول لالستثمار.

 

 عملة الصندوق
 ال  السعودي.

 

 درجة المخاطرة 
 مرتفعة.
 

 المؤشر اإلسترشادي
 مسشر األول لالستثمار الشرعي لالكتتابات األولية والمقدم من اس اند بي

 

 رأس المال المستثمر على المدى الطويل تنمية إلى الصندوق يهدف أهداف الصندوق
 

 الحد األدنى لالشتراك 
    سعودي. 5,000

 

 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
   سعودي. 2,000

 

 الستردادلالحد األدنى 
   سعودي. 2,000

 

 موعد تقييم وحدات الصندوق
 يتم تقييم وحدات الصندوق يومياً.

 

 االشتراك واالستردادتقييم طلبات 
االشتراكات و االستردادات التي يتم استالمها لبل الساعة الثانية عشر ههراً تقّيم 

 اليوم ويتم إعالنها في الصندوق في يوم العمل التالي.لذلك بسعر إغالق السوق 
 

 موعد دفع المبالغ المستردة 
 يومي عمل بعد تاريخ استالم الطلب.

 

 أيام التعامل 
 كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق. 

 

 رسوم االشتراك
 كحد ألصى 1.50%

 

 رسوم االسترداد
إذا تم االسترداد خالل شهر واحد من  %0.50تحسب رسوم استرداد مقدارها 

 بداية االشتراك وتدفع هذه الرسوم للصندوق.
 

 رسوم إدارة الصندوق
 سنوياً. 1.00%

 

 الرسوم األخرى
 المقابل الخدمات والعموالت واألتعابالسابعة  را ع الفقرة 

 

 الصندوق طرح سعر الوحدة عند بداية
   سعودي.  10

 

 تاريخ طرح الصندوق
 م. 2014ا10ا30
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 قائمة المصطلحات
 

 التعريف  

 المديرا مدير الصندوق
طبقاً لمتطلبات هيئة شركة األول لالستثمار المحدودة واأو أياً من خلفائها المعينين 

 السوق المالية.
 شركة األول لالستثمار المحدودة. الشركة

 مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق. المشترك

 صندوق اليسر لالكتتابات األولية. الصندوق
 البنك األول. البنك

 السوق المالية السعودية األسواق

 الهيئة
المسرخ في  30 المنشأة بمو ب األمر السامي رلم ماهيئة السوق المالية السعودية 

 هـال.1424ا6ا2

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

 م لس إدارة الصندوق. م لس اإلدارة

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 ملكية المشترك في الصندوق. الوحدة

 ليمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم. األصولصافي ليمة 

 تاريخ التقويم
التاريخ الذي يتم فيه حساب وتأكيد صافي ليمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحويل 

 الوحدات.

 كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق. يوم العمل

 ضريبة القيمة المضافة

السلع والخدمات التي يتم شراسها وبيعها من لبل ضريبة غير مباشرة تفرض على  ميع 
المنشئات، مع بعض اإلستثناءات. وهي ضريبة  ديدة تضاف لمنهومة الضرائب 
والرسوم األخرى الوا ب العمل بها من لبل لطاعات محددة في المملكة ويبدأ العمل بها 

 تروني أدناه:م. ولمعلومات أشمل ير ى مرا عة المولع اإللك 2018يناير  01من تاريخ 
https://www.vat.gov.sa/ar 
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 معلومات عامة (1

 
 مدير الصندوق:

، والتي 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب الترخيص رلم 
 مدير االستثمار للصندوق. ستقوم بدور

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارا العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارا العليا 
 8001242442م اني: 

www.alawwalinvest.com:المولع االلكتروني 
 أمين الحفظ: 

وهي شركة استثمارية مرخصة من لبل هيئة السوق المالية بمو ب بدور أمين الحفه للصندوق،  شركة الرياض الماليةستقوم 
. و في حالة تعيين أمين حفه آخر، فسيتم إعالن ذلك في حينه. علماً بان الرسوم التي يتقاضاها أمين 07070-37الترخيص رلم 

 الحفه هي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذلك من هذه الشروط و األحكام. 
 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 

 لعربية السعودية، المملكة ا12331-3712العليا. الرياض  –شارا التخصصي 
 4865858تلفون: 

www.riyadcapital.com:المولع االلكتروني 
 

 النظام المطبق (2
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنهام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنهمة واللوائح األخرى ذات العاللة المطبقة 

 المملكة العربية السعودية.في 
 
 أهداف صندوق االستثمار (3

إلى تحقيق تنمية لرأس المال يعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق األسهم، يهدف هذا الصندوق 
 على المدى الطويل.المستثمر 

 سياسات االستثمار
 يستثمر الصندوق في: .1
الشهههركات الشهههرعية المدر ة في سهههوق األسههههم السهههعودية بشهههكل رئيسهههي. ويمكن للصهههندوق االكتتابات األولية ألسههههم  .أ

أو وزن السهههم مقارنة بالم ال االسههتثماري للصههندوق من صههافي ليمة أصههول الصههندوق خالل فترة الطرح  %10اسههتثمار حتى 
 األولي في شركة واحدة، أيهما أعلى.

 في سوق األسهم السعودية بحد ألصى ثالث سنوات من تاريخ اإلدراج.شراء أسهم الشركات الشرعية المدر ة حديثا  .ب
 الصناديق الشرعية المستثمرة في نفس م اله وذلك بحسب ما يراه مدير الصندوق. .ت
سههيتم تركيز االسههتثمار على االكتتابات األولية ألسهههم الشههركات الشههرعية المدر ة في سههوق األسهههم السههعودية وأسهههم  .2

 %100ية المدر ة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول ثالث سنوات من تاريخ إدرا ها بحد يصل الى الشركات الشرع
من صههافي ليمة  %10منه، على أن ال يت اوز الصههندوق االسههتثمار نسههبة  %25من صههافي ليمة أصههول الصههندوق وال يقل عن 

 %75هما أعلى. وسيتم استثمار النقد المتاح بحد يصل إلى نسبة أصوله أو وزن الورلة المالية في الم ال االسثماري للصندوق أي
من صههههافي ليمة أصههههول الصههههندوق في أدوات أسههههواق النقد الشههههرعية عن طريق الربط المباشههههر مع البنوك المحلية السههههعودية 

ن طريق من صههافي ليمة أصههول الصههندوق لكل بنك أو ع %10والمرخصههة من لبل مسسههسههة النقد العربي السههعودي بحد أعلى 
صهههناديق المرابحات المحلية ومرخصهههة من هيئة السهههوق المالية والمقيمة بال  السهههعودي والمطروحة طرحا عاما،  بما في ذلك 
الصهههههناديق المدارة من لبل مدير الصهههههندوقال. سهههههيكون االختيار بناء على عدة معايير منها األداء والمخاطر والتكلفة والسهههههيولة 

من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق. سهههتتم تحديث الم ال  %75االسهههتثمار في تلك األدوات الى  وغيرها، ولد تصهههل الى نسهههبة
 االستثماري بشكل ربع سنوي. 

سههيقوم مدير الصههندوق ووفقا لتقديره باتخاذ القرارات الالزمة لالسههتثمار وذلك بعد االطالا على الدراسههات والتقارير   .3
ياسهههههية المختلفة والمعلومات المتاحة لديه من لبل فريق األبحاث أو أي  هة أخرى والتقييمات االسهههههتثمارية وااللتصهههههادية والسههههه

 خار ية كبيوت االستثمار ومراكز الدراسات، ودراسة األوضاا االلتصادية المحلية والدولية المختلفة، والسيولة النقدية المتاحة.
 سابقا.لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها  .4
أسههواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشههتري ويبيع الصههندوق اسههتثمارات المحفهة فيها هو سههوق األسهههم السههعودية  .5

بشههكل رئيسههي في الشههركات الشههرعية واأو الصههناديق االسههتثمارية الشههرعية المشههابهه  أي صههناديق االكتتابات األولية الشههرعية 
 المحلية المطروحة طرحا عاماال.

من صهههافي ليمة أصهههول الصهههندوق  %10لحد األعلى الذي يمكن فية اسهههتثمار أصهههول صهههندوق اسهههتثمار واحد هو ا .6
من صهههافي ليمة أصهههوله في م موا الصهههناديق  %50المسهههتثمر والصهههندوق المسهههتثمر فيه، على أن ال يت اوز الصهههندوق نسهههبة 
لبل هيئة السههههوق المالية والمطروحة طرحا عاما بما فيها االسههههتثمارية الشههههرعية  االكتتابات األولية والمرابحةال والمرخصههههة من 

الصهناديق المدارة من لبل مدير الصهندوق. وسهوف يكون االختيار مبني على عدة عوامل منها على سهبيل المثال ال الحصهر العائد 
 والمخاطر والتذبذب وااللتزام والتكلفة والسيولة 

 مشتقات أوراق مالية.الصندوق ال يستثمر أصوله في سوق يحتوي على  .7
 

http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

األسههههههههم المدر ة في السهههههههوق 
السهههههههعودي بحسههههههههب مكونههات 

 المسشر اإلرشادي

أو وزن  %10للسههههههههم الواحههد 
السهم بحسب المسشر أيهما أعلى 
كحهههد ألصهههههههى على أن ال تقهههل 

االسههتثمارات في األسهههم م موا 
 %25عن نسبة 

المسشر االرشادي يحوي  ميع أسهم الشركات التي تم 
إدرا ها في السههههوق المالية السههههعودية خالل السههههنوات 

شههريطة أن تكون متوافقة مع الضههوابط الثالث األخيرة 
ويتم تحديث مكونات المسشر اإلرشادي بشكل  الشرعية

بعاد الشههركات مسههتمر باضههافة الشههركات ال ديدة وإسههت
 القديمة التي تتعدى الثالث سنوات من تاريخ إدرا ها.

كحههد ألصهههههههى ل كتتههاب  %10 اإلكتتاب األولي 
 األولي

يشهههمل اإلكتتاب األولي أي سههههم يتم طرحه في السههوق 
المالية السعودية شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط 

 الشرعية

 ال يت اوز م موا ليمة األسهههههههم حقوق األولوية
أو وزن السهههههم  %10السههههولية 

بحسهههب المسشهههر أيهما أعلى كحد 
 ألصى

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
 ضمن م ال االستثمار السعودية

 مع البنوك والمسسسات المالية كحد ألصى %75 صفقات المرابحة أل ل

صهههناديق المرابحة االسهههتثمارية 
تركههههة لمشهههههههه ، والصههههههههنههههاديق ا

االسههتثمارية المشههتركة التي تتبع 
 نفس الم ال

كحد ألصههههههى للصههههههندوق  10%
كههحههههد أعههلههى  %50الههواحههههد و 

في  ثمههههارات  ت م موا االسهههههههه ل
 الصناديق

شههههريطة أن تكون المرخصههههة من هيئة السههههوق المالية 
 متوافقة مع الضوابط الشرعية

  
 مدة صندوق االستثمار (4

 عام مفتوح اليحدد بمدة زمنية.الينطبق حيث أن الصندوق يعتبر صندوق استثماري 
 
 قيود /حدود االستثمار (5

يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 
 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

 
 عملة الصندوق (6

سههتثمار بعملة غير عملة االصههندوق  لشههراء وحداتإذا تم الدفع السههعودي فقط ال غير. ال   هيعملة االسههتثمار في الصههندوق 
في ذلك لسوق في ابسعر الصرف الساري  إلى ال  السعوديسيقوم "مدير الصندوق" بتحويل العملة التي تم الدفع بها  الصندوق،

 .تثمار لذلك المبلغ بعملة الصندوقساري المفعول عند استالم شركة األول لالسالوحدات الولت، ويصبح شراء 
 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (7

يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له م موعة من 
 وطريقة احتسابها.األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص ل ميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر 

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقابل خدمات االدارة وما يتعلق 
 بها والمقدمة من لبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.00%
ليمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشتراك 

هي الرسوم التي يدفعها المشترك مقدماً 
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشتراك بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  1.50%
 اإلشتراك

تخصم من المبلغ المستثمر أو 
تدفع بشكل مستقل عند االشتراك 

 لمدير الصندوقبالصندوق، وتدفع 

رسوم 
 االسترداد

هي الرسوم التي يدفعها المستثمر  حامل 
الوحداتال عند إسترداده بشكل كلي أو 
  زئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشتراك 

رسوم تدفع 
لمدلق 
الحسابات 
 المستقل

تدفع لمدلق الحسابات المستقل هي رسوم 
مقابل أتعاب مرا عة بيانات الصندوق 

 المالية

   20,500مبلغ 
سعودي بحد ألصى 
يدفعها الصندوق بشكل 

 سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضاء م لس 

هي رسوم تدفع ألعضاء م لس إدارة 
ن مقابل مهامهم الصندوق المستقلي

 اإلشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
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االدارة 
 المستقلين

التزامهم بحضور 
اإل تماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالم لس 
نر و مرا عة المثال 
التوضيحي بعد هذه 

 القائمة أدناه

  سعودي عن كل إ تماا 
بوالع إ تماعين خالل السنة 

تشترك في دفعها  ميع الصناديق 
التي يشرف عليها الم لس 

   2,000باإلضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

ت رسوم خدما
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفه على تعامالت الصندوق

   10,000مبلغ 
سعودي بحد ألصى لكل 
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

تكاليف التمويل 
  االلتراضال

التمويل الذي يتم فرض هذه الرسوم مقابل 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحا ة لذلك التمويل وفق 
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع لل هة 

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداً إلى سعر الفائدة 
السائد  عند الحا ة 

 للتمويلال

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 لى التمويلع

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مولع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
 تداولال مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 في ذلك إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مل رسوم التعا
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التي يستثمر بها الصندوق، 
وتدفع على دفعتين دفعة خاصة بشركة 

تداول ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة 
 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رلابية رسوم
السوق المالية مقابل الخدمات الرلابية 

 المقدمة للصندوق

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المسشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
لومات المسشر اإلرشادي الخاص توفير مع

بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المسشر 
 اإلرشادي

   30,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفه
مة الحفه مقابل خدمات الحفه المقد

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواا األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفه، أدناه 

 تو د التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

ورة في هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسب إن العموالت واأو الرسوم المذك
على العميل أي ضريبة ليمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من 

 طرفه باإلضافة إلى المبالغ 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 باإلضننافة 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 مجموعه  الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس، فاي وال وجود عضننوين مسننتقلين يدفع

عن إجتماعين في السننننننة الواودة يتم تقسنننننيم  عا 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 مجموعه 
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لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800فبحسنب  عا المثال يكو  مجموع ما يدفعه الصنندوق لضعضنال المسنتقلين  -

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

( اإلستثمار في األسهم المحلية المدرجة 1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  12,000مبلغ  تم تحديد

لاير سعودي لكل  25تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ  %0.050ي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ والصناد

لاير سعودي عن كل صاقة كعمولة  50صاقة جديدة كعمولة تسوية وفي وال كا  االستثمار من خالل طيح  ولي فتخصم 

تحتسب يومياً وتخصم  %0.0175بمختلف  نواعها تبلغ تكلاة الحاظ ( اإلستثمار بصنادي   سواق المال والعوائد الثابتة  2تسوية. 

 لاير سعودي لكل صاقة جديدة كعمولة تسوية 50بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ 
 
 التقويم والتسعير (8

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

المدر ة في السوق  األسهم ميع 
   السعودي

 ليمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل السابقبحسب 

حسب ليمة السهم عند اإلكتتاب ويستمر ذلك ل اية إدراج السهم في السوق ومن ثم  اإلكتتابات األولية
 يقوم بنفس طريقة تقويم أي سهم مدرج.

 بحسب ليمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل السابق حقوق األولوية

المبلغ المستثمر يضاف له يومياَ هامش الربح المقسم على عدد األيام لتاريخ إستحقاق  المرابحة أل لصفقات 
 المبلغ المستثمر

صناديق المرابحة االستثمارية المشتركة، 
والصناديق االستثمارية المشتركة التي 

 تتبع نفس الم ال

 آخر سعر وحدة معلن في مولع مدير الصندوق أو في مولع تداول

 

 بيان عدد نقاط التقويم 
يتم تقويم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل يومي، ويستثنى من ذلك األيام التي يكون السوق فيها م لقاَ وأيام 

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوا بالمملكة العربية السعودية.
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك الخطأ، ويتم تعويض  ميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير بحد ألصى أسبوا  بداية

من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بابالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي خطأ يشكل ما نسبته 
في مولعه اإللكتروني والمولع اإللكتروني للسوق  تداولال وفي  أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذلك فوراَ  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد، ويتم حسابه كالتالي:

 المقومة التي يقتنيها الصندوقيتم  مع ليمة كل األصول  -
يتم احتساب صافي ليمة األصول بخصم  ميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من هذه الشروط  -

 واألحكام من م موا ليمة األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق.
 وحدات المصدرة.يتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد ال -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق  تداولال بشكل يومي بالحد 

 األلصى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامالت الخاصة بالصندوق (9
 

 ادمسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترد 
يلتزم مدير الصندوق بتلبية طلبات االشتراك واالسترداد بحسب ما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 والمستندات األخرى لصندوق االستثمار بما ال يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
     

  لمالك الوحداتالفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد 
يتم ت ميع كافة طلبات االشترك واالسترداد من الصندوق يومياً وحتى الساعة الثانية عشر ههراً من يوم العمل الرسمي. 

يوم ت ميع الطلبات  ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشتراكو
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غ المستردة تودا المبالف االشتراك فوراَ عند لبول طلب االشتراك، أما بالنسبة لطلب اإلستردادتنفيذ الطلبال وتخصم مبالغ 
 في حساب العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد.

 مثال على تنفيذ طلب اشتراك في الصندوق:
ذ عشر ههراً يوم األحد، يتم لبول الطلب وينف عند إستالم طلب االشتراك كامالً مع المبلغ بعملة الصندوق لبل الساعة الثانية

يوم تنفيذ الطلب  اإلثنينال. وفي حالة إستالم المبلغ ب ير عملة  –اإلشتراك على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 
وإستالم المبلغ  ومالصندوق فال يعتبر إشتراك العميل نافذاً إال في حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذلك الي

عر الوحدة نفذ اإلشتراك على أساس سييتم لبول الطلب وبعملة الصندوق فاذا تم ذلك لبل الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد ف
 أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق  أو إستالم الطلبال بعد الساعة  اإلثنينال يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي

ثانية عشر ههراً يوم األحد فيتم لبول االشتراك في يوم العمل التالي  اإلثنينال على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي ال
 .يوم تنفيذ الطلب  الثالثاءال –يليه 

 الصندوق: إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 
ساس سعر على أ االستردادنفذ يحد، يتم لبول الطلب وكامالً لبل الساعة الثانية عشر ههراً يوم األ االستردادعند إستالم طلب 

ما في حالة إستالم . أويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  الثالثاءال  اإلثنينال يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي
لمعلن ي  اإلثنينال على أساس السعر افي يوم العمل التال اإلستردادالطلب بعد الساعة الثانية عشر ههراً يوم األحد فيتم لبول 

 . األربعاءالويتم دفع العوائد لمالك الوحدات يوم  ثاءال الثال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العمل الذي يليه
 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
ة المملكة العربية السعوديال ي وز االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم تعامل، ويعتبر كل يوم عمل في  -

 يوم تعامل للصندوق شريطة أن تكون األسواق التي يتعامل فيها الصندوق مفتوحة ذلك اليوم.
 الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك هو لبل الساعة الثانية عشر ههراً من كل يوم تعامل بالصندوق. -
 سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق هو   5,000المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق هو  -

   سعودي. 2,000
إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار   سعودي، و 2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

  .ه يتو ب استرداد كامل المبلغ المستثمرلصندوق، فانلالمشترك إلى ألل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد 
 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ي وز لمدير الصندوق تأ يل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إ مالي نسبة  ميع 

 و أكثر من صافي ليمة أصول الصندوق.أ %10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 
 

أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، في ب ذلك عند طلب التعليق من لبل هيئة السوق المالية، وي وز لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. -
التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما إذا ُعلق  -

بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها  وهرية لصافي ليمة أصول 
 الصندوق.

 
 عامل بالصندوق المفروض من لبل مدير الصندوق:أدناه اإل راءات المتبعة عند تعليق الت

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 مرا عة التعليق والتشاور مع م لس إدارة الصندوق وأمين الحفه حول ذلك بصورة منتهمة. -
مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق -

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق 
 والمولع اإللكتروني للسوق.

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
لبات اإلسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر ههراً من يوم العمل الرسمي، في حالة ت اوز م موا ليمة يتم ت ميع كافة ط

من صافي ليمة أصول الصندوق في وز لمدير الصندوق تأ يل الطلبات على أن يتم ذلك  %10طلبات االسترداد ما نسبته 
 بات االسترداد المس لة األولوية في يوم العمل التالي.بشكل  زئي نسبة وتناسب مع ح م كل عملية إسترداد. وتعطى طل

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 الينطبق

 

 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق 
باالشتراك في الصندوق بصفته مستثمراً. مع احتفاهه بالحق في  –حسب تقديره  –يمكن أن يقوم مدير صندوق االستثمار 

بل على أنها اشتراك من لاالستثمارات تخفيض اشتراكه  زئياً أو كلياً متى اعتبر ذلك مناسباً. وسوف يتم معاملة مثل هذه 
 .المتعلقة بالصندوقاألحكام  االستثماراتتطبق على هذه الشركة في وحدات الصندوق، وبالتالي سوف 
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 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
أيام التعامل: يتم التعامل بالصندوق في كل يوم عمل تكون فيه المسسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة، باستثناء أيام  -

 الرسمية بالمملكة العربية السعودية.العطل 
 الموعد النهائي لقبول الطلبات: لبل الساعة الثانية عشر ههراً ب ميع أيام التعامل. -
 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
صناديق ك في وذج االشترانميتعين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  االشتراك في الصندوقال تعبئة 

و  بال أ لشركةالمشترك لدى ل االستثماري حسابال أال تفويض بالخصم على  :االستثمار وتسليمه لشركة األول لالستثمار مع
في حالة كان المشترك ال يو د لديه حساب إستثماري مع الشركة فيتو ب عليه فتح حساب  – المبالغ الالزمة لالشتراك

كان الراغب في االشتراك في الصندوق يشترك فيه للمرة األولى فعليه لراءة شروط وأحكام الصندوق وفي حالة  إستثماري.
مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار لبل االشتراك. كما أن التوليع على هذا المستند يفيد بأن 

ين كه نافذاً دون التوليع. أما بالنسبة للمشتركين الراغبااشتر المشترك  مالك الوحداتال لد لبل هذه الشروط واألحكام وال يعتبر
ليمه صناديق االستثمار وتس نموذج االسترداد منفي بيع وحدات الصندوق  االسترداد من الصندوقال فيتو ب عليهم تعبئة 

 يتم لبول طلب االسترداد.للشركة األول لالستثمار 
 

  ملكية الوحداتالحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل 
  سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشتراك إضافي بالصندوق هو  5,000المبلغ األدنى لالشتراك االبتدائي بالصندوق هو  -

   سعودي. 2,000
  سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار  2,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 إلى ألل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد للصندوق، فانه يتو ب استرداد كامل المبلغ المستثمر.المشترك 
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -

 

 الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه عند إطالق الصندوق واإلجراءات المتخذه عند عدم الوصول لذلك المبلغ 
 ال ينطبق

 

  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة نزول صافي ليمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين   سعودي، سيقوم مدير الصندوق بابالغ 

السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية  مسسول المطابقة واإللتزام لديه وم لس إدارة الصندوق وهيئة
لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير 

زام ثناء الصندوق من اإللتالصندوق باتخاذ اإل راءات الالزمة إلنهاء الصندوق. وت در اإلشارة إلى أن هذا البند بكامله تم إست
 م وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة. 2018ديسمبر  01به خالل هذه الفترة وسيتم اإللتزام به من تاريخ 

 
 سياسة التوزيع (10

 ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوق
 

 إلى مالكي الوحداتتقديم التقارير  (11
يقوم مدير الصندوق باعداد م موعة من التقارير المالية المختصة بالصندوق ويوفرها لمالكي الوحدات م اناً، أدناه وصف ل ميع 

 التقارير المتعلقة بالصندوق أو بنشاط مالكي الوحدات ومواعيد إصدارها وكيفية الحصول عليها.
 

 تقارير عامة متاحة للجمهور:

 ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءه وتقرير م لس إدارة  السنوي الخاص بالصندوق: التقرير
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المرا عة ويتم إتاحته لل مهور خالل 

في المولع االلكتروني لمدير الصندوق والمولع االلكتروني يوماً من نهاية العام الميالدي. ويتم نشره  70مدة التت اوز 
للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذلك بارسال طلب خطي يو ه إلدارة الثروات على عنوان مدير 

 الصندوق.  

 :ألولية ئم المالية اويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق، كما يحتوي على القوا التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماً من نهاية فترة التقرير. ويتم نشره في المولع االلكتروني لمدير الصندوق  35ويتم إتاحته لل مهور خالل مدة التت اوز 

وات الثر إلدارة يو ه خطي طلب بارسال وذلكوالمولع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد 
 .الصندوق مدير عنوان على

 :وهو تقرير يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق كقائمة تحتوي على  التقرير الربع سنوي الخاص بالصندوق
أكبر عشرة استثمارات في محفهة الصندوق وأداء الصندوق ومسشرات لياس المخاطر الخاص بالصندوق وغيرها من 

ويتم نشره في المولع االلكتروني لمدير الصندوق ربع السنة الميالدية،  يوم من نهاية 15المعلومات. ويتم توفيره م اناً خالل 
  والمولع االلكتروني للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من لبل مالكي الوحدات دون مقابل، كما أن  ميع األرلام الحالية  صافي قيمة أصول الصندوق
 ير الصندوق.والسابقة لصافي ليمة أصول الصندوق متاحة في المكاتب المس لة لمد
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 تقارير خاصة متاحة فقط لحامل الوحدات:

  :يحتوي البيان على صافي ليمة أصول الوحدات التي يمتلكها المستثمر وس ل صفقاته في وحدات بيان إتمام صفقة
  يوم من كل صفقة يقوم بها في وحدات الصندوق.  15الصندوق، ويتم إرساله بالبريد لمالك الوحدات خالل 

  :هو بيان سنوي يحتوي معلومات مفصلة عن نشاط مالك الوحدات في الصندوق، كما يحتوي البيان السنوي الخاص
معلومات تتعلق بالتكاليف المتعلقة بالصندوق وغيرها من المعلومات. يوفر هذا التقرير م اناً لمالكي الوحدات ويتم إرساله 

 لصندوق.يوما من نهاية السنة المالية ل 30بالبريد خالل 
 

 سجل مالكي الوحدات (12
 بحسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار، يقوم مدير الصندوق باعداد س ل محدث بمالكي الوحدات ويتم حفهه في المملكة.

 
 اجتماع مالكي الوحدات (13

 دواعي عقد اال تماا 
أو حاملي الوحدات بشرط أن يمتلكون ي وز عقد إ تماا لمالكي الوحدات ألي سبب كان يراه مدير الصندوق أو أمين الحفه 

 على األلل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو م تمعين 

 إ راءات الدعوة لعقد اال تماا 
ي وز لمدير الصندوق الدعوة لعقد ا تماا لمالكي الوحدات بمبادرة منه، كما ي ب على مدير الصندوق الدعوة إل تماا مالكي 

لباً كتابياً من أمين الحفه، وي ب كذلك على مدير الصندوق الدعوة إل تماا مالكي أيام من تسلمه ط 10الوحدات خالل 
 %25أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون م تمعين أو منفردين  10الوحدات خالل 

ي المولع اإللكتروني لمدير الصندوق على األلل من ليمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل  تماا باإلعالن عن ذلك ف
والمولع اإللكتروني للسوق، وبارسال إشعار كتابي إلى  ميع مالكي الوحدات وأمين الحفه لبل عشرة أيام على األلل من 

يوماً لبل اإل تماا. كما سيتم تحديد تاريخ اإل تماا ومكانه وولته والقرارات المقترحة في  21اإل تماا، وبمدة التزيد عن 
 اإلعالن.

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األلل من ليمة  %25اليكون إ تماا مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون م تمعين 

مولع الوحدات الصندوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة إل تماا ثاٍن وذلك باإلعالن في 
اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق وبارسال إشعار كتابي إلى  ميع مالكي الوحدات وأمين الحفه لبل 

أيام، ويعد اإل تماا الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في اإل تماا.  5موعد اإل تماا الثاني بمدة ال تقل عن 
 وحدات اإلدالء بصوت واحد في إ تماا مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها ولت اال تماا.كما ي وز لكل مالك 

 
 حقوق مالكي الوحدات (14

يتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من لبل مدير الصندوق. أدناه توضيح لحقوق لمالكي الوحدات، 
 هذه الشروط واألحكام: يضاف لذلك كافة حقولهم المنصوص عليها في

    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 يتماشنننى مع  عا الشنننيوط و وغيي ا من التقاريي والنشنننيات التقاريي الدورية  يح  لمالكي الوودات الحصنننول على -3

 األوكام.

 يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل له لتمثيله في إجتماع مالكي الوودات. -4

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (15
والتزامات فيما عدا تحمل خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو  زء منه، اليكون مالك الوحدات مسسوالً عن ديون 

 الصندوق.
 

 خصائص الوحدات (16
يمكن للمدير وفقاً لتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عدداً غير محدد 
 من الوحدات في الصندوق على أن تكون  ميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لكل وحدة
أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسب  كل حسب نسبة حصتهال صافي مو ودات الصندوق حسب 

 .عدد الوحدات المحتفه بها في الصندوق حينئذ
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17
م أدناه وصف لكل فئة من تلك الفئات، واألحكاتقسم الت ييرات التي من الممكن إ راءها على شروط وأحكام الصندوق لثالث فئات، 

 المنهمة والموافقات واإلشعارات المطلوية واإل راءات التي ستتبع ل شعار عند الت يير في الشروط واألحكام:
 ويقصد بها كل ت يير في شروط وأحكام الصندوق يتعلق بالتالي: التغييرات األساسية: -1

 ته.الت يير المهم في أهداف الصندوق وطبيع 

 .الت يير الذي لد يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

 .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق 
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 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
كي الوحدات على الت يير من خالل لرار في أيٍ من الحاالت السابقة ي ب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مال

صندوق عادي، وبعد حيازة موافقة مالكي الوحدات يتو ب على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 
على الت يير األساسي المقترح. وسيقوم مدير الصندوق بعد حيازة الموافقات المطلوبة باشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن 

أيام من سريان الت يير.  10ل الت يير في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق  والمولع اإللكتروني للسوق وذلك لبل تفاصي
ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم لبل سريان أي ت يير أساسي دون فرض أي رسوم إسترداد إن و دت، وسيقوم 

ل الوحدات يتم خالل فترة العشرة أيام لبل حصول الت يير. كما يعلن مدير مدير الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي إسترداد لكام
 الصندوق عن تفاصيل هذه الت ييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية  النصف سنويةال.

 ويقصد بها كل ت يير في شروط وأحكام الصندوق ال يعتبر أساسياً ويتعلق بالتالي: التغييرات المهمة: -2

  يسدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النهر في مشاركتهم في الصندوق.الت يير الذي 

  الت يير الذي يسدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء م لس إدارة
 الصندوق أو أي تابع ألي منهما.

  تسدد من أصول الصندوق العام.الت يير الذي يقدم نوعاً  ديداً من المدفوعات 

 الت يير الذي يزيد بشكل  وهري أنواا المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
وذلك  لمقترحا عن تفاصيل الت يير كتابياً  مالكي الوحداتو الهيئة في أيٍ من الحاالت السابقة ي ب على مدير الصندوق إشعار

، كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل الت يير في المولع اإللكتروني من سريان الت يير يوم على األلل 21لبل 
د كافة . ويحق لمالكي الوحدات استرداأيام على األلل من سريان الت يير 10لمدير الصندوق  والمولع اإللكتروني للسوق لبل 

دون فرض أي رسوم إسترداد إن و دت، وسيقوم مدير الصندوق بذلك بشكل ذاتي ألي  مهموحداتهم لبل سريان أي ت يير 
لت ييرات في هذه ا ليعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصول الت يير. الفترة التي تسبق إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل 
 نصف سنويةال.تقارير الصندوق السنوية والفصلية  ال

ويقصد بها أي ت يير ال يعتبر ت ييراً أساسياً وال يعتبر ت ييراً مهماً، وفي حالة الت يير وا ب  التغييرات واجبة اإلشعار: -3
أيام  8ل وذلك لب المقترح عن تفاصيل الت يير كتابياً  مالكي الوحداتو الهيئة ي ب على مدير الصندوق إشعاراإلشعار 
، كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل الت يير في المولع اإللكتروني لمدير ت ييرمن سريان ال على األلل

هذه  لعلن مدير الصندوق عن تفاصيوسي. يوماً من سريان الت يير 21الصندوق  والمولع اإللكتروني للسوق خالل 
 الت ييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية  النصف سنويةال.

 
 االستثمار إنهاء صندوق (18

 الحاالت التي تستو ب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراه مدير الصندوق مناسباً إلنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
المزمع إنهاء  يوماً من التاريخ 21باشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في إنهاء الصندوق لبل مدة ال تقل عن 

 الصندوق فيه.

  .في حالة إنخفاض ليمة صافي أصول الصندوق أللل من عشرة ماليين   سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض
يوماً من  21ويقوم مدير الصندوق باشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانهاء الصندوق لهذا السبب لبل مدة ال تقل عن 

وت در اإلشارة إلى أن هذا البند تم إستثناء الصندوق من اإللتزام به خالل هذه الفترة وسيتم اإللتزام به الصندوق.  تاريخ إنهاء
 م وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة. 2018ر بديسم 01من تاريخ 

 اإل راءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 نتهائه.سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إ راءات تصفية الصندوق فور إ 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم بحد ألصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفه مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذلك 

 يعه الحقاً بعد بيعه ولد يست رق ذلك مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند ب

  سيعلن مدير الصندوق في المولع اإللكتروني لمدير الصندوق والمولع اإللكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 مدير الصندوق (19

 مهامه ومسسولياته

  العمل لمصلحة مالكي الوحدات.ي ب على مدير الصندوق 

 .العمل بما تقتضيه اللوائح التنهيمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق 

 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة ت اه مالكي الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسسوالً عن إدارة الصندوق 

 ات الصندوق وخدماته اإلدارية.يكون مدير الصندوق مسسوالً عن عملي 

  يكون مدير الصندوق مسسوالً عن التأكد من دلة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من المستندات
 والنشرات الخاصة بالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 سوء التصرف أو التقصير المتعمد. يكون مدير الصندوق مسسوالً عن أي خسائر تن م بسبب اإلحتيال أو اإلهمال أو 
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  ،يكون مدير الصندوق مسسوالً عن وضع السياسات واإل راءات الخاصة برصد المخاطر التي تسثر في استثمارات الصندوق
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقّوم تلك المخاطر بشكل سنوي على األلل.

 لتزام للصندوق.يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنام  لمرالبة المطابقة واإل 

 .يقوم مدير الصندوق بتعيين الكادر المسهل للقيام بهذه المهام والمسسوليات 
 تعيين مدير صندوق من الباطن

  ي وز لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن يكون مرخصاً من لبل هيئة السوق المالية، بشرط أن توضح ذلك
 وتشريعات تنهيمية. شروط وأحكام الصندوق وبما ال يخل بأي لوائح

 .يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير من الباطن من موارده الخاصة 

  يعد مدير الصندوق مسسوالً عن إلتزام الصندوق بأحكام اللوائح والتشريعات التنهيمية وهذه الشروط واألحكام حتى مع تعيين
اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد للمدير مدير من الباطن، كما يعد مسسوال عن أي خسائر تن م من 

 من الباطن.
 العزل أو اإلستبدال

 يحق لهيئة السوق المالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:

 .تولف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك 

 في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من لبل هيئة السوق المالية. إل اء ترخيص مدير الصندوق 

 .في حال تقدم مدير الصندوق بطلب إلل اء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة 

 .في حال أخل مدير الصندوق بشكل  وهري بالتزام النهام أو اللوائح التنفيذية 

  إلدارة الصندوق أو ع زه أو استقالته مع عدم و ود شخص آخر مس ل في حالة وفاة الشخص المعّين من لبل مدير الصندوق
لدى مدير الصندوق ولادر على إدارة الصندوق. ويتو ب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذه الحاالت 

 خالل يومين من حدوثها.

  ل بشكل كامل لنقل المسسوليات إلى المدير البديفي حال تقرر عزل أو إستبدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بالتعاون
يوم األولى من تعيين المدير البديل، كما يقوم مدير الصندوق وفقاً لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة  60بكل سالسة خالل ال

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدير الصندوق البديل.

 ارات استثمارية تخص الصندوق بم رد تعيين المدير البديل أو في أي إذا عزل مدير الصندوق فسيتولف عن إتخاذ أي لر
 ولت سابق تحدده الهيئة. 

 
 أمين الحفظ (20

 مهامه ومسسولياته

  يعد أمين الحفه مسسوالً عن حفه أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ  ميع اإل راءات اإلدارية الالزمة
 لتحقيق ذلك.

 ه فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه بما تقتضيه األنهمة واللوائح.ي ب على أمين الحف 
 تعيين أمين حفه من الباطن

  ي وز ألمين الحفه تعيين أمين حفه من الباطن يكون مرخصاً من لبل هيئة السوق المالية وبما اليخل بأي لوائح وتشريعات
 تنهيمية.

  من الباطن من موارده الخاصة.يدفع أمين الحفه أتعاب ومصاريف أي أمين حفه 

  ،يعد أمين الحفه مسسوالً عن إلتزام أمين الحفه بأحكام اللوائح والتشريعات التنهيمية حتى مع تعيين أمين حفه من الباطن
 كما يعد مسسوال عن أي خسائر تن م من اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفه من الباطن.

  وز ألمين الحفه من الباطن أن يكون تابعاً لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن.الي 
 

 العزل أو اإلستبدال
 يحق لهيئة السوق المالية عزل  وإستبدال أمين الحفه في أي من الحاالت التالية:

 .تولف أمين الحفه عن ممارسة نشاط الحفه دون إشعار الهيئة بذلك 

  الحفه في ممارسة نشاط الحفه أو سحبه أو تعليقه من لبل هيئة السوق المالية.إل اء ترخيص أمين 

 .في حال تقدم أمين الحفه بطلب إلل اء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفه 

 .في حال أخل أمين الحفه بشكل  وهري بالتزام النهام أو اللوائح التنفيذية 

 لصندوق بتعيين أمين حفه بديل وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية. في حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفه، يقوم مدير ا
كما ي ب على مدير الصندوق وأمين الحفه المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسسوليات إلى أمين الحفه البديل بكل سالسة 

ل كافة لتقدير هيئة السوق المالية بنق يوم األولى من تعيين أمين الحفه البديل، كما يقوم أمين الحفه المعزول وفقاً  60خالل ال
 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفه البديل.

 ويحق لمدير الصندوق عزل وإستبدال أمين الحفه في أي من الحاالت التالية:

  في حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفه يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذلك بارسال خطاب
 كتابي ألمين الحفه.

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي 
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  يوماً من تسلم أمين الحفه اإلشعار الكتابي، وي ب على أمين الحفه المعزول التعاون  30ي ب تعيين أمين للحفه بديل خالل
البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفه المعزول حيثما كان ضرورياً ومناسباً بشكل كامل لنقل المسسوليات إلى أمين الحفه 

 بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفه البديل.

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن فوراً في مولعه اإللكتروني عن ليامه بتعيين أمين حفه بديل، كما يفصح عن ذلك في المولع
 ق.اإللكتروني للسو

 
 المحاسب القانوني (21

 اسم المحاسب القانوني 
 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب لانونيلام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ 

 +966ال 1  2374740برج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست آند يونغ ص. ب. 

 مهامه ومسسولياته 
محاسب لانوني للصندوق ليقوم بعملية المرا عة وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، وي ب أن يقوم مدير الصندوق بتعيين 

 يكون المحاسب القانوني مرخصاً له ومستقل عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار االستقاللية المحدد في نهام المحاسبين القانونيين.

 العزل أو اإلستبدال 
موافقة من م لس إدارة الصندوق، وي ب على الم لس أن يرفض تعيين المحاسب القانوني يتم تعيين المحاسب القانوني بأخذ ال

 :التالية الحاالت في القانوني المحاسب وإستبدال بعزل الصندوق مدير يو ه أن أو

 مهامه بتأدية متعلقة القانوني للمحاسب المهني السلوك حول ومهمةإدعاءات لائمة  و ود. 

 مستقالً  القانوني المحاسب يعد لم إذا. 

 يمرض بشكل المرا عة مهام لتأدية الكافية والخبرات المسهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة م لس لرر إذا. 

 المعين القانوني المحاسب ت يير المحض لتقديرها وفقاً  المالية السوق هيئة طلبت إذا. 
 

 أصول الصندوق (22
الصندوق محفوهة بواسطة أمين حفه لصالح الصندوق، وأنه ي ب على أمين الحفه فصل أصول يقر مدير الصندوق بأن أصول 

 الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
 

كما يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل  ماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. والي وز أن يكون لمدير 
لباطن أو أمين الحفه أو أمين الحفه من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزا أي مصلحة في أصول الصندوق أو مدير الصندوق من ا

الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفه أو أمين 
ت الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات الحفه من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزا مالكاً لوحدا

 بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.
 

 إقرار من مالك الوحدات (23
 

والمالحق الخاصة  الخاصة بالصندوقومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية  لقد لمتالمنا بقراءة الشروط واألحكام
على ذلك أولع بما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق بالصندوق وفهم ما  اء بها والموافقة عليها

 .على كل ماسبق
 

  اسم العميل
 

  رلم الحساب ال اري
 

  ال نسية
 

  رلم الهوية
 
  الفرا
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