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 الرئيسيةملخص المعلومات 
 

  إسم صندوق اإلستثمار:
   األسهممن فئة صناديق  متوافق مع الضوابط الشرعية عام مفتوح ، صندوق إستثماريالسعوديةصندوق اليسر لألسهم 

 
 :األهداف االستثمارية

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

 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته
المتوافقة مع أحكام الشتتريعة المدر ة فأ ستتوق األستتهم الستتعوديةإ إضتتافة إلى الصتتندوق فأ أستتهم الشتتركات الستتعودية يستتتثمر 

اإلستتتثمار فأ أدوات النقد يصتتيرة األ ل المتوافقة مع أحكام الشتتريعة مثل المرابحات يصتتيرة ان ل او صتتناديق المرابحة و ذل  
ستحقت. ويعتبر الحصول على أرباح دورية هدفا   صندو لدفع ييمة انستردادات متى ما ا ستراتي ية ال صندوق. وتركز ا ق ثانويا  لل

على انستتتتتثمار فأ القطاعات والشتتتتركات التأ يتويع أن تحقق معدنت نمو فوق المتوستتتتط. و ي وز للصتتتتندوق انستتتتتثمار فأ 
 الطروحات األولية )العامة( ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

عد تقييم دييق للمركز المالأ للشركة ووضعها التنافسأ فأ السوق و ربحيتها و تويعات نموها و كفاءة اإلدارة ويتم اختيار األسهم ب
التأ تتولى اإلشتتتتراف عليها. كما يتم مرايبة مستتتتتوى المخاطرة على الصتتتتندوق باستتتتتمرار و ا راء التبديالت الالزمة عليها عند 

تفاو بالحد األدنى من متطلبات الستتتتيولة، يمكن للمدير وفقا  لتقديرم المطلق أن الضتتتترورة . واستتتتتنادا  إلى وروف الستتتتوق أو لالح
يحتفو ب زء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد مرابحات ذات آ ال يصيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثمارها. 

ف ذي عالية وذل  بالشتتتتتتتروط التأ يراها المدير و يمكن للمدير أن يودع فأ أي ويت من األويات ذل  المبلغ النقدي مع أي طر
 مالئمة.

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

 مالحظات

األستتتتتتتهم المدر ة فأ الستتتتتتتوق 
 المالية السعودية 

وتشتتتتمل األستتتتهم المدر ة بحستتتتل تداول فأ الستتتتوق  كحد أيصى للسهم الواحد 10%
 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعيةشريطة أن 

كحتتد أيصتتتتتتتى ل كتتتتال  %10 اإلكتتال األولأ
 األولأ

يشتتتمل اإلكتتال األولأ أي ستتتهم يتم طرحل فأ الستتوق 
شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط المالية السعودية 

 الشرعية

ن يت اوز م موع ييمة األستتتتتتهم  حقوق األولوية
 %10السويية 

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
شتتتتتتريطة أن تكون متوافقة مع الضتتتتتتوابط الستتتتتتعودية 
 الشرعية

 مع البنو  والمؤسسات المالية كحد أيصى %100 صفقات المرابحة أل ل

انستتتتثمارية  المرابحةصتتتناديق 
 المشتركة

تكون المرخصتتتتة من هيئة الستتتتوق المالية شتتتتريطة أن  كحد أيصى 100%
 متوافقة مع الضوابط الشرعية.

  
 :وصف المخاطر

عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمرانستثمار فأ الصندوق على در ة مرتفعة من المخاطر، وينطوي 
ر عن أي يراون  بمفردم ؤمالئمة الخيارات انستثمارية التأ يقدمها الصندوق، إن أن المستثمر وفأ كافة األحوال سيكون مس

يد يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناء  عليل فإن سعر و يتخذم بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسل استثماراتل.
وحدات الصندوق يد ينخفض أو يرتفع تبعا  لذل ، وبالتالأ فعندما يسترد المستثمر أموالل من الصندوق يد ن يحصل على نفس 

 كما و ل التنويل على اآلتأ:م فيل. المبلغ األساسأ الذي استثمر

 .بيان مهم: من المر ح أن يتعرض صندوق انستثمار لتقلبات مرتفعة بسبل تكوين استثماراتل 

 .أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق للمؤشر اإلسترشادي ن يعد مؤشرا  على أداء الصندوق فأ المستقبل 

 ن األداء المطلق لصندوق انستثمار أو أداءم مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أنل ن يو د ضمان لمالكأ الوحدات على أ
 أو يماثل األداء السابق.

 . أن انستثمار فأ صندوق انستثمار نيعد بأي شكل من األشكال إيداعا  لدى أي بن 

 .أن انستثمار فأ الصندوق يد يؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 
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 ، التأ يمكن أن يكون لها تأثير على انستثمار فأ الصندوق:الرئيسية أنواع المخاطر وتوضح الفقرات التالية

 

 :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 
يستثمر الصندوق فأ أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية والتأ تتعرض لمخاطر 

انستثمارات فأ هذا الصندوق تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى  انل إمكانية حدوث تقلبات السعر والسوق. حيث أن 
 هبوط مفا ئ فأ ييمتها واحتمال خسارة رأس المال.

 

  االستثمار في الشركات الصغيرةمخاطر: 
 انيسرئي نوعان هنا من انستثمارات. ف هاريمخاطر أكثر من غ رةالصغي الشركات همانستثمار فأ أسل وا يبشكل عام 

  :رةيالصغ الشركات ههاالتأ توا  المخاطر من
 ها، ومنعن التويعات دةيأن تأتأ األرباح بع ةإمكاني فأ تتمثل الشركات هذملالستثمار فأ مثل  ةيسيالمخاطرالرئ -

 ذيوالمشاكل فأ تنف ةيالموارد المال ةكفاي وعدم الشركات هذملضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى  عودي ما  ضاأي
 تل  الشركات على نفس العمالء. نيأو التنافس ب ةيالت ارها اتيعمل

 ةالمدر ة فأ السوق فأ الصعوب رةالصغي الشركات ههاالتأ توا  ولةي: تتمثل مخاطر السةيالنقد ولةيمخاطر الس -
 .التداول ح م اضانخف بسبل الشركات هذمالخاصة ب ةياألوراق المال عيشراء و ب اتيفأ عمل المحتملة

 

  :مخاطر السيولة 
يستثمر الصندوق فأ أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية بما يمكن معل بيع وشراء 

أسهم الشركات بدون أي تغيرات كبيرة فأ األسعار خالل فترة زمنية يصيرة  دا. و لكن يد تمر فترات يحدث فيها تقلل فأ 
 وعدم استقرارم مما يؤدي إلى يلة السيولة وصعوبة فأ انستثمار فيها نتي ة التداول المحدود فيها.السوق 

 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
يستثمر الصندوق بشكل أساسأ فأ أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية والمقومة باللاير 

لمشتركين الذين ن يعتبر اللاير السعودي العملة األساسية لهم، فإنهم معرضون للتقلبات المصاحبة لتغير السعودي. وبالنسبة ل
 سعر صرف اللاير السعودي.

 

 :المخاطر االئتمانية 
 المخاطر انئتمانية المتعلقة بصتتتتفقات استتتتتثمار المرابحة هأ تل  التأ تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين فأ الوفاء بالتزاماتل

 التعايدية مع الطرف المتعايد معل وفقا للشروط المتفق عليها بينهما.
 

 :المخاطر القانونية 
صناديق انستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة انستثمار معرضة لفرض إ راءات يانونية 

 عليها، وكذل  من يبل المستتتثمرين، و بالتالأ يمكنعليها من يبل الستتلطات الحكومية المختصتتة بالتنويم واإلشتتراف والريابة 
 أن يؤثر على ييمة انستثمارات التأ يستثمرها الصندوق فأ تل  الشركة.

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
إن ييمة أصتتتتول الصتتتتندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل ستتتتياستتتتية وايتصتتتتادية وعوامل تتعلق بالتشتتتتريعات 

أو تتعلق بالستتلطات اإلشتترافية والتنويمية والريابية، كما يد تتأثر بالتغيرات فأ ستتياستتة الحكومة ونوام الضتترائل واألنومة 
 وأسعـار الفائدة أو يد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بال هة المصدرة لألسهم.

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
يعتمد أداء أي صتتتندوق استتتتثماري إلى حد بعيد على يدرات وإمكانيات مووفأ مدير الصتتتندوق وخاصتتتة كبار مووفيل مما 

 يؤثر بشكل كبير على أداء الصندوق عند استقالة أو غيال أحدهم وعدم توفر البديل المناسل.  
 

 الشرعيةمخاطر ال: 
ر فيها غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية، فإن الصندوق تتمثل هذم المخاطر فأ حال أصبحت أحد الشركات المستثم

 يد يخسر فأ حالة انضطرار إلى بيع تل  األسهم بسعر منخفض.
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 

 - 4 - 

 
 :بيانات األداء

  العائد الكلأ 

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 إجمالي العائد المؤشر
 الصندوق

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

N/A -3.30% 
16.47

% 
29.11

% 
-2.39% 

-
17.35

% 

3.85
% 

-3.56% 
صندوق اليسر لألسهم 

 السعودية

 

 عوائد السنوات الماضية مقارنة بالمؤشر انسترشادي 

 
 

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

 األتعال والمصاريف. أدنام ملخص ل ميع المدفوعات التأ يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.
 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اندارة
الصندوق مقابل خدمات اندارة وما يتعلق 

 بها والمقدمة من يبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
ييمة صافأ أصول 

 الصندوق

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 انشترا  

هأ الرسوم التأ يدفعها المشتر  مقدما  
بالصندوق وتخصم من المبلغ عند إشتراكل 

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
انشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  1.50%
 اإلشترا 

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

رسوم 
 انسترداد

 لهأ الرسوم التأ يدفعها المستثمر )حام
الوحدات( عند إستردادم بشكل كلأ أو 
  زئأ من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق فأ حال تم انسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ انشترا  

رسوم تدفع 
لمديق 

الحسابات 
 المستقل

هأ رسوم تدفع لمديق الحسابات المستقل 
مقابل أتعال مرا عة بيانات الصندوق 

 اليةالم

لاير  30,000مبلغ 
سعودي بحد أيصى 

يدفعها الصندوق بشكل 
 سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافآت أعضاء 
م لس اندارة 

 المستقلين

هأ رسوم تدفع ألعضاء م لس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
عدد األعضاء  على

المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 

اإل تماعات الخاصة 
وللتوضيح  –بالم لس 

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لاير سعودي عن كل إ تماع 
بوايع إ تماعين خالل السنة 

تشتر  فأ دفعها  ميع الصناديق 

-60.00%

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fund Benchmark



 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 

 - 5 - 

نر و مرا عة المثال 
التوضيحأ بعد هذم 

 القائمة أدنام

التأ يشرف عليها الم لس 
لاير  2,000باإلضافة لمبلغ 

سعودي لكل عضو مستقل خالل 
 السنة الميالدية 

ت رسوم خدما
 الهيئة الشرعية

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفل على تعامالت الصندوق

لاير  10,000مبلغ 
سعودي بحد أيصى لكل 
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

تكاليف التمويل 
 )انيتراض(

التمويل الذي يتم فرض هذم الرسوم مقابل 
يحصل عليل الصندوق، ويتم تمويل 

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

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحا ة 

 للتمويل(

يتم إحتسال وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومأ عند الحيازة 

 لى التمويلع

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مويع السوق

وهأ رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداول( مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 فأ ذل  إعالن أسعار الوحدات

لاير  5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مل رسوم التعا
 والوساطة

هأ الرسوم التأ تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التأ يستثمر بها الصندوق، 

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

 عند تنفيذ الصفقة

حسل تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لهيئة  ريابية رسوم
السوق المالية مقابل الخدمات الريابية 

 المقدمة للصندوق

لاير  7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق مقابل 
معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص توفير 

بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 
 اإلرشادي

لاير  15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفو
المقدمة الحفو مقابل خدمات الحفو 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 

أدنى لتكلفة الحفو، أدنام 
 تو د التفاصيل

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

المذكورة فأ هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسل إن العمونت و/أو الرسوم 
على العميل أي ضريبة ييمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من 

 طرفل 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 
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 رسوم الحفظ

( اإلستثمار في األسهم المحلية المدرجة 1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  30,000مبلغ  تم تحديد

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

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

تحتسب يومياً وتخصم  %0.0175بتة  بمختلف  نواعها تبلغ تكلاة الحاظ ( اإلستثمار بصنادي   سواق المال والعوائد الثا2تسوية. 

 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 ومستنداتل من خالل القنوات 

 www.alawwalinvest.comالمويع اإللكترونأ لمدير الصندوق  -
 مكاتل وفروع مدير الصندوق -
 8001242442بمراسلة مدير الصندوق على العنوان الموضح فأ الفقرة التالية، أو باإلتصال بالهاتف الم انأ  -
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:
، والتأ 07077-37شركة األول لالستثمار وهأ شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل الترخيص ريم 

 ستقوم بدور مدير انستثمار للصندوق.
 عنوان المكتل الرئيس هو اآلتأ: 

هاتف    4163133ون: تلف 11431، الرياض 1467بالقرل من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ل  –شارع العليا 
 8001242442م انأ: 

www.alawwalinvest.com:المويع انلكترونأ 
  

 اسم وعنوان أمين الحفظ:
، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهأ شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل الترخيص ريم 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتل الرئيس هو اآلتأ: 
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصأ 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المويع انلكترونأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
كصندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية وفقا  لالئحة صناديق   رى تأسيس صندوق اليسر لألسهم السعودية

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

 والتحديثات.

 
 بيان تحذيري:

ة المعلومات والمستندات األخرى الخاصننصح الراغبين فأ انشترا  بالصندوق والمستثمرين بقراءة وفهم هذم النشرة من مذكرة 
 بصندوق انستثمار يبل انشترا . وفأ حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهنأ.

 
 
 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 

 
 

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

 إسم الصندوق:صندوق اليسر لألسهم السعودية   
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية  

 فئة الصندوق: صناديق األسهم
 
 
 

لقد رو عت مذكرة المعلومات من يبل م لس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء م لس إدارة 
ق م تمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دية واكتمال المعلومات الواردة فأ مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء الصندو

م لس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة فأ مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على 
 مات غير مضللة.المعلومات والبيانات الواردة فأ مذكرة المعلو

 
 

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق انستثمار وطرح وحداتل. ون تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة 
المعلومات، ون تعطأ أي تأكيد يتعلق بديتها أو اكتمالها، وتخلأ نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج 

رة المعلومات أو عن انعتماد على أي  زء منها. ون تعطأ هيئة السوق المالية أي توصية بشأن  دوى انستثمار عما ورد فأ مذك
فأ الصندوق من عدمل ون تعنأ موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها بانستثمار فيل أو تأكيد صحة المعلومات الواردة فأ 

 يرار انستثمار فأ الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثلل. الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد أن
 

 
لألسهم السعودية على أنل صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية الم ازة من ل نة الريابة صندوق اليسر تم اعتماد 

 الشرعية المعينة لصندوق انستثمار.
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 صندوق االستثمار (1

 

 لألسهم السعوديةصندوق اليسر  اسم صندوق االستثمار

 م 2009مارس  02 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح 
 وحداته

تمت موافقة الهيئة على اإلستمرار بطرح الصندوق 
 م 2009مارس  2بتاريخ 

دة منينطبق ألنل صندوق استثماري عام مفتوح نيحدد ب مدة صندوق االستثمار
 زمنية

 اللاير السعودي عملة صندوق االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 
 األهداف انستثمارية لصندوق انستثمار

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

 
 األوراق المالية التأ يستثمر فيها الصندوق وسياسات التركيز أنواع
الصتتندوق فأ أستتهم الشتتركات الستتعودية المتوافقة مع أحكام الشتتريعة المدر ة فأ ستتوق األستتهم الستتعوديةإ إضتتافة إلى يستتتثمر 

 او صتتناديق المرابحة و ذل  اإلستتتثمار فأ أدوات النقد يصتتيرة األ ل المتوافقة مع أحكام الشتتريعة مثل المرابحات يصتتيرة ان ل
صندوق  ستراتي ية ال صندوق. وتركز ا ستحقت. ويعتبر الحصول على أرباح دورية هدفا  ثانويا  لل لدفع ييمة انستردادات متى ما ا
على انستتتتتثمار فأ القطاعات والشتتتتركات التأ يتويع أن تحقق معدنت نمو فوق المتوستتتتط. و ي وز للصتتتتندوق انستتتتتثمار فأ 

 األولية )العامة( ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.الطروحات 
ويتم اختيار األسهم بعد تقييم دييق للمركز المالأ للشركة ووضعها التنافسأ فأ السوق و ربحيتها و تويعات نموها و كفاءة اإلدارة 

لى الصتتتتندوق باستتتتتمرار و ا راء التبديالت الالزمة عليها عند التأ تتولى اإلشتتتتراف عليها. كما يتم مرايبة مستتتتتوى المخاطرة ع
الضتتتترورة . واستتتتتنادا  إلى وروف الستتتتوق أو لالحتفاو بالحد األدنى من متطلبات الستتتتيولة، يمكن للمدير وفقا  لتقديرم المطلق أن 

ها. حال إلى حين إعادة استثماريحتفو ب زء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد مرابحات ذات آ ال يصيرة كيفما يكون ال
و يمكن للمدير أن يودع فأ أي ويت من األويات ذل  المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالية وذل  بالشتتتتتتتروط التأ يراها المدير 

 مالئمة.

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

 مالحظات

األستتتتتتتهم المدر ة فأ الستتتتتتتوق 
 المالية السعودية 

وتشتتتتمل األستتتتهم المدر ة بحستتتتل تداول فأ الستتتتوق  كحد أيصى للسهم الواحد 10%
 شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

كحتتد أيصتتتتتتتى ل كتتتتال  %10 اإلكتتال األولأ
 األولأ

يشتتتمل اإلكتتال األولأ أي ستتتهم يتم طرحل فأ الستتوق 
شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط ية المالية السعود

 الشرعية

ن يت اوز م موع ييمة األستتتتتتهم  حقوق األولوية
 %10السويية 

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
شتتتتتتريطة أن تكون متوافقة مع الضتتتتتتوابط الستتتتتتعودية 
 الشرعية

 اليةمع البنو  والمؤسسات الم كحد أيصى %100 صفقات المرابحة أل ل

انستتتتثمارية  المرابحةصتتتناديق 
 المشتركة

المرخصتتتتة من هيئة الستتتتوق المالية شتتتتريطة أن تكون  كحد أيصى 100%
 متوافقة مع الضوابط الشرعية.

  
 أسواق األوراق المالية التأ يحتمل أن يشتري ويبيع فيها الصندوق استثماراتل

 األسواق المالية بالمملكة العربية السعودية فقط نغير 
 

 أنواع المعامالت واألساليل واألدوات التأ يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرار انستثماري
يلتزم مدير الصتتتتتتتندوق من خالل مبدأ العناية الوا بة، ومن خالل دورم كمدير للصتتتتتتتندوق بالقيام بكل أمانل ومهنية وبالحد 

صتتينة. ويستتتعين مدير الصتتندوق بم موعة من كوادرم للقيام بمرا عة المعقول بإتخاذ يرارات استتتثمارية مبنية على أستتس ر
انستتتراتي يات وال دوى انستتتثمارية لألصتتول التأ يستتتثمر فيها الصتتندوق. ويعتمد مدير الصتتندوق على األبحاث الداخلية 

لعامة أو كان الحصول و/أو األبحاث التأ تقوم بها شركات ومؤسسات مالية وبحثية أخرى سواء كانت تل  األبحاث متاحة ل
على تل  األبحاث وفق عالية تعايدية بين مدير الصتتتتتتندوق ومقدمأ تل  األبحاث. كما تتوفر لمدير الصتتتتتتندوق م موعة من 

 األدوات التأ توفر األبحاث والمعلومات والبيانات عن األوراق المالية والشركات ومختلف أنواع األصول. 
 
 
 
 



 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 

 - 9 - 

 مكن إدرا ها ضمن استثمارات الصندوقأنواع األوراق المالية التأ ني
ن ي وز للصتتندوق انستتتثمار فأ أي ورية مالية بخالف ما تم ذكرم ستتابقا من أدوات مالية ي وز للصتتندوق اإلستتتثمار فيها 
على سبيل المثال ني وز للصندوق اإلستثمار فأ الصكو  والسندات بشكل مباشر، كما ن يستثمر فأ أي أصل يد ينطوي 

 امات مالية غير محددة.على التز
 

 أي ييد آخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التأ يمكن للصندوق انستثمار فيها
 ن يو د

 
 الحد الذي يمكن فيل استثمار أصول الصندوق فأ وحدات صناديق أخرى

المرخصة من و مع الضوابط الشرعية ةمتوافقالي وز للصندوق انستثمار فقط بالصناديق التأ من فئة صناديق أسواق النقد 
من ييمة صافأ أصول الصندوق، ويقوم  %25يبل هيئة السوق المالية على أن ن يت اوز انستثمار فأ صندوق واحد نسبة 

بانستثمار بعد إ راء الفحص الوا ل للتأكد من  دوى انستثمار فأ تل  الصناديق. كما يمكنل انستثمار فأ الصناديق التأ 
 .مع الضوابط الشرعية ةمتوافقالها مدير الصندوق والتأ تكون من فئة صناديق أسواق النقد يدير
 

 صالحيات وسياسات انيتراض ورهن األصول
من ييمة صتتتتتافأ أصتتتتتول الصتتتتتندوق، فيما عدا اإليتراض لهدف تلبية اإلستتتتتتردادات من  %10الحد األعلى لاليتراض هو 

 أصل أو م موعة من أصولل وذل  مقابل المبالغ التأ يقترضها.الصندوق. ويد يقوم مدير الصندوق برهن 
 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نوير
من صتتتتافأ ييمة  %25لن تت اوز م موع انستتتتتثمارات فأ  هة واحدة أو  هات مختلفة تنتمأ لنفس الم موعة ما نستتتتبتل 

مبرمة مع طرف نوير واحد أو  هات مختلفة أصتتول الصتتندوق، ويشتتمل ذل   ميع انستتتثمارات فأ صتتفقات ستتوق النقد ال
تنتمأ لنفس الم موعة واألوراق المالية الصتتادرة عن شتتخص واحد أو  هات مختلفة تنتمأ لنفس الم موعة والودائع البنكية 

 لدى  هة واحدة أو  هات مختلفة تنتمأ لنفس الم موعة.
 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة المخاطر
المخاطر التأ يد تؤثر فأ استتتثمارات الصتتندوق، ويتخذ اإل راءات الالزمة ت ام تل  المخاطر يقوم مدير الصتتندوق برصتتد 

 كالتالأ:
يقوم مدير الصندوق بمرايبة أداء الصندوق بشكل يومأ كما يقوم باإلطالع على آخر األخبار والمست دات على الساحة  -1

 اإليتصادية مما يد يؤثر على أصول الصندوق.
بعقد إ تماع شتتهري مع الكادر المستتؤول عن إدارة الصتتندوق إلستتتعراض أداء الصتتندوق وتوزيع  يقوم مدير الصتتندوق -2

 األصول وآخر المست دات المتعلقة باألصول التأ يستثمر بها الصندوق.
يقوم مدير الصتتتتندوق بإ راء دراستتتتات العناية الوا بة المتعلقة باألصتتتتول التأ يستتتتتثمر بها الصتتتتندوق، وتشتتتتتمل تل   -3

 على تحليل وتقويم المخاطر لألصول التأ يستثمر بها الصندوق.الدراسات 
 يتعامل الصندوق مع أي حدث مست د يؤثر على مخاطر الصندوق على و ل السرعة فور حصول العلم بذل  الحدث. -4
 

 معلومات المؤشر انسترشادي والمنه ية المتبعة لحسال المؤشر
احتسال  )مؤشر العائد الكلأ(، يتم مع الضوابط الشرعية ةمتوافقالمؤشر ستاندرد اند بورز لألسهم السعودية يستخدم الصندوق 

ييمة المؤشر باإلعتماد على رسملة األسهم الحرة للشركات المكونة للمؤشر. ويضم المؤشر معوم الشركات المدر ة فأ سوق 
ة )أسهم و عقار(، ويتم إستثناء عدد من الشركات بناء  على عوامل عدة األسهم السعودي وكذل  الصناديق انستثمارية المدر 

على سبيل المثال سيولة أسهم تل  الشركات أو ح مها. والمؤشر هو مؤشر العائد الكلأ أي ان المؤشر يتم إحتسال ييمة أي 
 توزيعات تتم فأ ييمتل.

 
 انستثمار فأ المشتقات

 من أنواع المشتقات بشكل مباشر. لن يقوم الصندوق بانستثمار فأ أي نوع
 

 اإلعفاءات الممنوحة من الهيئة بشأن أي ييود أو حدود على انستثمار
 ن يو د

 
 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3

عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمرينطوي انستثمار فأ الصندوق على در ة مرتفعة من المخاطر، و
ون  بمفردم عن أي يرار ؤالخيارات انستثمارية التأ يقدمها الصندوق، إن أن المستثمر وفأ كافة األحوال سيكون مسمالئمة 

يد يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناء  عليل فإن سعر و يتخذم بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسل استثماراتل.
، وبالتالأ فعندما يسترد المستثمر أموالل من الصندوق يد ن يحصل على نفس وحدات الصندوق يد ينخفض أو يرتفع تبعا  لذل 

 كما و ل التنويل على اآلتأ:المبلغ األساسأ الذي استثمرم فيل. 

 .بيان مهم: من المر ح أن يتعرض صندوق انستثمار لتقلبات مرتفعة بسبل تكوين استثماراتل 

  للمؤشر اإلسترشادي ن يعد مؤشرا  على أداء الصندوق فأ المستقبل.أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق 
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  أنل ن يو د ضمان لمالكأ الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق انستثمار أو أداءم مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر
 أو يماثل األداء السابق.

 دى أي بن .أن انستثمار فأ صندوق انستثمار نيعد بأي شكل من األشكال إيداعا  ل 

 .أن انستثمار فأ الصندوق يد يؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 
 

 ، التأ يمكن أن يكون لها تأثير على انستثمار فأ الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواع المخاطر
 

 :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 
مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية والتأ تتعرض لمخاطر  يستثمر الصندوق فأ أسهم الشركات المتوافقة

تقلبات السعر والسوق. حيث أن انستثمارات فأ هذا الصندوق تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى  انل إمكانية حدوث 
 هبوط مفا ئ فأ ييمتها واحتمال خسارة رأس المال.

 

 :مخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة 
 انيسرئي نوعان هنا من انستثمارات. ف هاريمخاطر أكثر من غ رةالصغي الشركات همانستثمار فأ أسل وا يبشكل عام 

  :رةيالصغ الشركات ههاالتأ توا  المخاطر من
 ها، ومنعن التويعات دةيأن تأتأ األرباح بع ةإمكاني فأ تتمثل الشركات هذملالستثمار فأ مثل  ةيسيالمخاطرالرئ -

 ذيوالمشاكل فأ تنف ةيالموارد المال ةكفاي وعدم الشركات هذملضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى  عودي ما  ضاأي
 تل  الشركات على نفس العمالء. نيأو التنافس ب ةيالت ارها اتيعمل

 ةالمدر ة فأ السوق فأ الصعوب رةالصغي الشركات ههاالتأ توا  ولةي: تتمثل مخاطر السةيالنقد ولةيمخاطر الس -
 .التداول ح م انخفاض بسبل الشركات هذمالخاصة ب ةياألوراق المال عيشراء و ب اتيفأ عمل المحتملة

 

  :مخاطر السيولة 
يستثمر الصندوق فأ أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية بما يمكن معل بيع وشراء 

بدون أي تغيرات كبيرة فأ األسعار خالل فترة زمنية يصيرة  دا. و لكن يد تمر فترات يحدث فيها تقلل فأ أسهم الشركات 
 السوق وعدم استقرارم مما يؤدي إلى يلة السيولة وصعوبة فأ انستثمار فيها نتي ة التداول المحدود فيها.

 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة المدر ة فأ سوق األسهم السعودية والمقومة باللاير  يستثمر الصندوق بشكل أساسأ فأ

السعودي. وبالنسبة للمشتركين الذين ن يعتبر اللاير السعودي العملة األساسية لهم، فإنهم معرضون للتقلبات المصاحبة لتغير 
 سعر صرف اللاير السعودي.

 

 :المخاطر االئتمانية 
تمانية المتعلقة بصتتتتفقات استتتتتثمار المرابحة هأ تل  التأ تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين فأ الوفاء بالتزاماتل المخاطر انئ

 التعايدية مع الطرف المتعايد معل وفقا للشروط المتفق عليها بينهما.
 

 :المخاطر القانونية 
ستثمار معرضة لفرض إ راءات يانونية صناديق انستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة ان

عليها من يبل الستتلطات الحكومية المختصتتة بالتنويم واإلشتتراف والريابة عليها، وكذل  من يبل المستتتثمرين، و بالتالأ يمكن 
 أن يؤثر على ييمة انستثمارات التأ يستثمرها الصندوق فأ تل  الشركة.

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
ل الصتتتتندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل ستتتتياستتتتية وايتصتتتتادية وعوامل تتعلق بالتشتتتتريعات إن ييمة أصتتتتو

واألنومة أو تتعلق بالستتلطات اإلشتترافية والتنويمية والريابية، كما يد تتأثر بالتغيرات فأ ستتياستتة الحكومة ونوام الضتترائل 
 ة المصدرة لألسهم.وأسعـار الفائدة أو يد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بال ه

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
يعتمد أداء أي صتتتندوق استتتتثماري إلى حد بعيد على يدرات وإمكانيات مووفأ مدير الصتتتندوق وخاصتتتة كبار مووفيل مما 

 يؤثر بشكل كبير على أداء الصندوق عند استقالة أو غيال أحدهم وعدم توفر البديل المناسل.  
 

 لشرعيةمخاطر اال: 
تتمثل هذم المخاطر فأ حال أصبحت أحد الشركات المستثمر فيها غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية، فإن الصندوق 

 يد يخسر فأ حالة انضطرار إلى بيع تل  األسهم بسعر منخفض.
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 معلومات عامة (4
 

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق
مية لرأس المال تحقيق تن هدفالمستثمرين الراغبين فأ انستثمار بصندوق مرتفع المخاطر بيستهدف الصندوق تل  الفئة من 

على المدى الطويل، كما يدر  المستثمرون المهتمون بالصندوق طبيعة مخاطر الصندوق ويقبلون ويتحملون الخسائر المستثمر 
 .التأ يد تن م نتي ة استثمارهم )اشتراكهم( بالصندوق

 رباحسياسة توزيع األ
 .ن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملأ الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها فأ الصندوق

 األداء السابق للصندوق
 

  العائد الكلأ 

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 إجمالي العائد المؤشر
 الصندوق

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

N/A -3.30% 
16.47

% 
29.11

% 
-2.39% 

-
17.35

% 

3.85
% 

-3.56% 
صندوق اليسر لألسهم 

 السعودية

 

 عوائد السنوات الماضية مقارنة بالمؤشر انسترشادي 

 
 توزيعات األرباح للسنوات السابقة 

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

 تقارير الصندوق 
 ان تقارير الصندوق متاحة نطالع ال ميع من خالل المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق

invest.comwww.alawwal 
 

 حقوق مالكأ الوحدات
يتمتع مالكأ الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من يبل مدير الصندوق. أدنام توضيح لحقوق لمالكأ 

 الوحدات، يضاف لذل  كافة حقويهم المنصوص عليها فأ هذم الشروط واألحكام:
 و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات.    يتصيف مديي الصندوق باألمانة والنزا ة المطلقة، -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  يح  لمالكي الوودات الحصننول على -3

 و األوكام.

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

 مسؤوليات مالكأ الوحدات
فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات نستثمارم فأ الصندوق أو  زء منل، نيكون مال  الوحدات مسؤون  عن ديون والتزامات 

 الصندوق.
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 إنهاء صندوق انستثمار
 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

 رغبة مدير الصندوق فأ إنهاء الصندوق ألي سبل يرام مدير الصندوق مناسبا  إلنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق  فأ حالة
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  برغبتل فأ إنهاء الصندوق يبل مدة ن تقل عن 

 الصندوق فيل.

 صول الصندوق أليل من عشرة ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض. فأ حالة إنخفاض ييمة صافأ أ
يوما  من  21ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا السبل يبل مدة ن تقل عن 

 تاريخ إنهاء الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

  مدير الصندوق بالبدء فأ إ راءات تصفية الصندوق فور إنتهائل.سيقوم 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم بحد أيصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكأ الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
 لوحدات فأ ذل وفأ حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبل من األسبال فسيحتفو مدير الصندوق بحق مالكأ ا

 األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعل نحقا  بعد بيعل ويد يستغرق ذل  مدة نيمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  سيعلن مدير الصندوق فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية
 ورد مبالغ مالكأ الوحدات.

 
 لية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوقآ

 يقر مدير الصندوق بو ود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

 منيقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة لل م موعة 
 األتعال والمصاريف. أدنام ملخص ل ميع المدفوعات التأ يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اندارة
الصندوق مقابل خدمات اندارة وما يتعلق 

 بها والمقدمة من يبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
ييمة صافأ أصول 

 الصندوق

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 انشترا  

هأ الرسوم التأ يدفعها المشتر  مقدما  
عند إشتراكل بالصندوق وتخصم من المبلغ 

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
انشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

 من مبلغ 1.50%
 اإلشترا 

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

رسوم 
 انسترداد

هأ الرسوم التأ يدفعها المستثمر )حامل 
الوحدات( عند إستردادم بشكل كلأ أو 
  زئأ من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق فأ حال تم انسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ انشترا  

رسوم تدفع 
لمديق 

الحسابات 
 المستقل

هأ رسوم تدفع لمديق الحسابات المستقل 
مقابل أتعال مرا عة بيانات الصندوق 

 المالية

لاير  30,000مبلغ 
سعودي بحد أيصى 

يدفعها الصندوق بشكل 
 سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 كل سنة ميالديةبنهاية 

مكافآت أعضاء 
م لس اندارة 

 المستقلين

هأ رسوم تدفع ألعضاء م لس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 

اإل تماعات الخاصة 
وللتوضيح  –بالم لس 

المثال  نر و مرا عة
التوضيحأ بعد هذم 

 القائمة أدنام

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لاير سعودي عن كل إ تماع 
بوايع إ تماعين خالل السنة 

تشتر  فأ دفعها  ميع الصناديق 
التأ يشرف عليها الم لس 

لاير  2,000باإلضافة لمبلغ 
مستقل خالل  سعودي لكل عضو
 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفل على تعامالت الصندوق

لاير  10,000مبلغ 
سعودي بحد أيصى لكل 
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية
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تكاليف التمويل 
 )انيتراض(

يتم فرض هذم الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليل الصندوق، ويتم تمويل 

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

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحا ة 

 للتمويل(

اليف يتم إحتسال وخصم تك
التمويل بشكل يومأ عند الحيازة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مويع السوق

وهأ رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداول( مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 فأ ذل  إعالن أسعار الوحدات

لاير  5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

صم تحتسل بشكل يومأ وتخ
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هأ الرسوم التأ تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التأ يستثمر بها الصندوق، 

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

 عند تنفيذ الصفقة

حسل تسعيرة  0.12%
  السوق المالية السعودية

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ريابية
السوق المالية مقابل الخدمات الريابية 

 المقدمة للصندوق

لاير  7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

الرسوم التأ يدفعها الصندوق مقابل وهأ 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اإلرشادي

لاير  15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

صندوق ألمين هأ الرسوم التأ يدفعها ال رسوم الحفو
الحفو مقابل خدمات الحفو المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 

أدنى لتكلفة الحفو، أدنام 
 تو د التفاصيل

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

 يمةضريبة الق
 المضافة

إن العمونت و/أو الرسوم المذكورة فأ هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسل 
على العميل أي ضريبة ييمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من 

 طرفل باإلضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 
 التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلينالمكافئات 

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  2,000تي  في دفعها جميع الصنننادي  التي يشننيف عليها المجلس باإلضننافة لمبلغ خالل السنننة تشنن

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

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

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

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

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

وال داد لاير سنعودي في السننة. وفي  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. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

تثمار في األسهم المحلية المدرجة ( اإلس1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  30,000مبلغ  تم تحديد

لاير سعودي لكل  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  %0.0175بصنادي   سواق المال والعوائد الثابتة  بمختلف  نواعها تبلغ تكلاة الحاظ  ( اإلستثمار2تسوية. 

 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
الفعلية  المصاريف

المحملة على الصندوق 
 م )ر.س(2017خالل 

نسبة الرسوم من 
 صافي قيمة األصول

 أنواع الرسوم طريقه احتساب الرسوم والمصاريف

 %1.9358 1,892,890.81 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

النسبة Xوتخصم شهرياَ. )أصول الصندوق
 المئوية(

 رسوم اإلدارة 

تم دفعها لمدير الصندوق عند 
 االشتراك

 تدفع مقدماً قبل االشتراك في الصندوق 0.0046% 4,500.00

 رسوم االشتراك واالسترداد*

 %0.0000 0.00 تم دفعها للصندوق 
تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل شهر 

 واحد من تاريخ االشتراك وتدفع للصندوق

 %0.1363 133,270.10 الصندوقتم تحميلها على 
تحسب في حالة وجود صفقات بضرب إجمالي 

 قيمة الصفقة في النسبة المؤية لتكلفة العملية
 رسوم التعامل والوساطة

 %0.0307 30,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم مراجع الحسابات المستقل 

 %0.0053 5,211.47 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

 مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية ال يوجد %0.0000 0.00 ال يوجد

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

 أصول الصندوق عند إإلقتراض
تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق 

 االستثمار

 %0.0051 5,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

 %0.0130 12,750.00 على الصندوقتم تحميلها 
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم إستخدام مؤشر إرشادي

 %0.0077 7,500.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
اإلفصاح لكل رسوم مراجعة ومتابعة 

 صندوق استثمار لهيئة السوق المالية

 إجمالي المصاريف 2.1339% 2,086,622.38  

 2017متوسط صافي قيمة األصول لعام  97,785,576.83  

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

 

    
مثال: بإفتراض أن عميالً ما أستثمر بالصندوق مبلغ عشره اآلف لاير سعودي 

 ر.س(:  10,000)

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

 رسوم اإلدارة 1.9358% 193.58

 رسوم التعامل والوساطة 0.1363% 13.63

 رسوم مراجع الحسابات المستقل  0.0307% 3.07

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 0.0053% 0.53

 مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 0.0000% 0.00

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق 0.0051% 0.51

 إستخدام مؤشر إرشاديرسوم  0.0130% 1.30

 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق المالية 0.0077% 0.77

  إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضيه للعميل الواحد 213.39
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 التقويم والتسعير (6

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

المدر ة فأ السوق  األسهم ميع 
   السعودي

 بحسل ييمة السهم عند إغالق السوق فأ يوم العمل السابق

حسل ييمة السهم عند اإلكتتال ويستمر ذل  لغاية إدراج السهم فأ السوق ومن ثم  اإلكتتابات األولية
 يقوم بنفس طريقة تقويم أي سهم مدرج.

 السوق فأ يوم العمل السابقبحسل ييمة السهم عند إغالق  حقوق األولوية

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

 آخر سعر وحدة معلن فأ مويع مدير الصندوق أو فأ مويع تداول صناديق المرابحة انستثمارية المشتركة

 

  التقويمبيان عدد نقاط 
يتم تقويم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل يومأ، ويستثنى من ذل  األيام التأ يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام 

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوع بالمملكة العربية السعودية.
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
وق بتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض  ميع مالكأ الوحدات المتضررين دون تأخير بحد أيصى أسبوع بداية يقوم مدير الصند

من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي خطأ يشكل ما نسبتل 
رونأ والمويع اإللكترونأ للسوق )تداول( وفأ أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراَ فأ مويعل اإللكت 0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طلبات انشترا  وانسترداد، ويتم حسابل كالتالأ:

 يقتنيها الصندوق.يتم  مع ييمة كل األصول المقومة التأ  -
يتم احتسال صافأ ييمة األصول بخصم  ميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة فأ البند السابع من هذم الشروط  -

 واألحكام من م موع ييمة األصول المقومة التأ يقتنيها الصندوق.
 ة.يتم احتسال سعر وحدة الصندوق بقسمة صافأ أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدر -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسوق )تداول( بشكل يومأ بالحد 

 األيصى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامل (7

 

 تفاصيل الطرح األولي 
 ن ينطبق

 

  االشتراك واالسترداد في أيام التعاملالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات 
أيام التعامل: يتم التعامل بالصندوق فأ كل يوم عمل تكون فيل المؤسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة، بإستثناء أيام  -

 العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
 ام التعامل.الموعد النهائأ لقبول الطلبات: يبل الساعة الثانية عشر وهرا  ب ميع أي -

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
يتعين على المستثمرين الراغبين فأ شراء وحدات فأ الصندوق )انشترا  فأ الصندوق( تعبئة نموذج انشترا  فأ صناديق 

سليمل لشركة األول لالستثمار مع: )أ( تفويض بالخصم على الحسال انستثم ل( اري للمشتر  لدى الشركة أو )انستثمار وت
فأ حالة كان المشتتتتتر  ن يو د لديل حستتتتال إستتتتتثماري مع الشتتتتركة فيتو ل عليل فتح حستتتتال  –المبالغ الالزمة لالشتتتتترا  

إستثماري. وفأ حالة كان الراغل فأ انشترا  فأ الصندوق يشتر  فيل للمرة األولى فعليل يراءة شروط وأحكام الصندوق مع 
لومات والمستتتندات األخرى لصتتندوق انستتتثمار يبل انشتتترا . كما أن التوييع على هذا المستتتند يفيد بأن المشتتتر  مذكرة المع

كل نافذا  دون التوييع. أما بالنستتتبة للمشتتتتركين الراغبين فأ بيع ا)مال  الوحدات( يد يبل هذم الشتتتروط واألحكام ون يعتبر اشتتتتر
( فيتو ل عليهم تعبئة نموذج انستتترداد من صتتناديق انستتتثمار وتستتليمل لشتتركة وحدات الصتتندوق )انستتترداد من الصتتندوق
 األول لالستثمار ليتم يبول طلل انسترداد.
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 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
اشترا  إضافأ بالصندوق هو لاير سعودي، والمبلغ األدنى ألي  5,000المبلغ األدنى لالشترا  انبتدائأ بالصندوق هو  -

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

 مستثمر.لالمشتر  إلى أيل من الحد األدنى لمبلغ انشترا  انبتدائأ المحدد للصندوق، فإنل يتو ل استرداد كامل المبلغ ا
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -
 

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
يتم ت ميع كافة طلبات انشتر  وانسترداد من الصندوق يوميا  وحتى الساعة الثانية عشر وهرا  من يوم العمل الرسمأ. 

يوم ت ميع الطلبات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من  ادستردوان تتم عمليات انشترا و
غ المستردة تودع المبالف تنفيذ الطلل( وتخصم مبالغ انشترا  فوراَ عند يبول طلل انشترا ، أما بالنسبة لطلل اإلسترداد

 فأ حسال العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلل انسترداد.
 على تنفيذ طلل اشترا  فأ الصندوق:مثال 

عند إستالم طلل انشترا  كامال  مع المبلغ بعملة الصندوق يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد، يتم يبول الطلل وينفذ 
يوم تنفيذ الطلل )اإلثنين(. وفأ حالة إستالم المبلغ بغير عملة  –اإلشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن فأ اليوم التالأ 

الصندوق فال يعتبر إشترا  العميل نافذا  إن فأ حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المبلغ 
عر الوحدة نفذ اإلشترا  على أساس سيلل ويتم يبول الطبعملة الصندوق فإذا تم ذل  يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد ف

 أما فأ حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق )أو إستالم الطلل( بعد الساعة )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلل – المعلن فأ اليوم التالأ
وم العمل الذي فأ ي الثانية عشر وهرا  يوم األحد فيتم يبول انشترا  فأ يوم العمل التالأ )اإلثنين( على أساس السعر المعلن

 .يوم تنفيذ الطلل )الثالثاء( –يليل 
 الصندوق: إسترداد منمثال على تنفيذ طلل 

ساس سعر على أ انستردادنفذ يكامال  يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد، يتم يبول الطلل و انستردادعند إستالم طلل 
أ حالة إستالم . أما فويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم الثالثاء )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلل – الوحدة المعلن فأ اليوم التالأ

 فأ يوم العمل التالأ )اإلثنين( على أساس السعر المعلن اإلستردادالطلل بعد الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد فيتم يبول 
 .األربعاءوائد لمال  الوحدات يوم ويتم دفع الع ثاء()الثال يوم تنفيذ الطلل – فأ يوم العمل الذي يليل

 

  مكان تقديم الطلبات 
 يتم تقديم كافة طلبات اإلشترا  واإلسترداد من خالل فروع ومكاتل مدير الصندوق.

 

  سجل مالكي الوحدات 
 يتعين على مدير الصندوق حفو وصيانة س ل مالكأ الوحدات، ويتم ذل  فأ المكتل الرئيس لمدير الصندوق.

 

  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب اإلجراءات 
فأ حالة نزول صافأ ييمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

الية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية مسؤول المطابقة واإللتزام لديل وم لس إدارة الصندوق وهيئة السوق الم
لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من اإلشتراكات فأ الصندوق، وفأ حال تعذر ذل  بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير 

ن ندوق موت در اإلشارة إلى أن هذا البند بكاملل تم إستثناء الصالصندوق بإتخاذات اإل راءات الالزمة إلنهاء الصندوق. 
 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ر بديسم 01اإللتزام بل خالل هذم الفترة وسيتم اإللتزام بل من تاريخ 

 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع إ مالأ نسبة  ميي وز لمدير الصندوق تأ يل تنفيذ أي طلل استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالأ إذا بلغ 

 أو أكثر من صافأ ييمة أصول الصندوق. %10طلبات انسترداد لمالكأ الوحدات فأ أي يوم تعامل 
 

أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، في ل ذل  عند طلل التعليق من يبل هيئة السوق المالية، وي وز لمدير الصندوق 
 فأ الحانت التالية فقط:

 وق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكأ وحدات الصندوق.إذا رأى مدير الصند -
إذا ُعلق التعامل فأ السوق الرئيسية التأ يتم فيها التعامل فأ األوراق المالية أو األصول األخرى التأ يملكها الصندوق، إما  -

ية لصافأ ييمة أصول بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التأ يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها  وهر
 الصندوق.

 
 أدنام اإل راءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق المفروض من يبل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إن للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكأ الوحدات. -
 حول ذل  بصورة منتومة. مرا عة التعليق والتشاور مع م لس إدارة الصندوق وأمين الحفو -
إشعار الهيئة ومالكأ الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسبال التعليق، وإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات فور انتهاء  -

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة فأ اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذل  فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق 
 للسوق.والمويع اإللكترونأ 
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 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم ت ميع كافة طلبات اإلسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر وهرا  من يوم العمل الرسمأ، فأ حالة ت اوز م موع ييمة 

 ن يتم ذل من صافأ ييمة أصول الصندوق في وز لمدير الصندوق تأ يل الطلبات على أ %10طلبات انسترداد ما نسبتل 
 بشكل  زئأ نسبة وتناسل مع ح م كل عملية إسترداد. وتعطى طلبات انسترداد المؤ لة األولوية فأ يوم العمل التالأ.

 
 خصائص الوحدات (8

يمكن للمدير وفقا  لتقديرم المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة فأ هذم الشروط واألحكام أن يصدر عددا  غير محدد 
الوحدات فأ الصندوق على أن تكون  ميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية فأ الصندوق مساوية لكل وحدة من 

أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسل )كل حسل نسبة حصتل( صافأ مو ودات الصندوق حسل 
 عدد الوحدات المحتفو بها فأ الصندوق حينئذ.

 
 سبة وتقديم التقاريرالمحا (9

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

العام الميالدي. ويتم نشرم فأ المويع انلكترونأ لمدير الصندوق والمويع انلكترونأ  يوما  من نهاية 70مدة نتت اوز 
على عنوان مدير  الثرواتطلل خطأ يو ل إلدارة  بإرسالللسوق. كما يمكن الحصول عليل دون مقابل بالبريد وذل  

 الصندوق.  

 :لصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق با التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوما  من نهاية فترة التقرير. ويتم نشرم فأ المويع انلكترونأ لمدير الصندوق  35ويتم إتاحتل لل مهور خالل مدة نتت اوز 

وات الثر إلدارة يو ل خطأ طلل بإرسالوالمويع انلكترونأ للسوق. كما يمكن الحصول عليل دون مقابل بالبريد وذل  
 .الصندوق مدير عنوان على

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهأ متوفرة بالمويع اإللكترونأ  2016يقر مدير الصتتتتتتندوق بتوفر القوائم المالية المرا عة كما بنهاية الستتتتتتنة المالية 

 للسوق.لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ 
 

 مجلس إدارة الصندوق (10
  عضال  م: خمسةيشيف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من 

 

 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 (2012اليئيس 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

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

 الوظائف السابقة

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

  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 2000مديي عالقات العمالل بمصيفية الشيكات بالمنطقة الشيقية بالبنك األول. )منع 

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

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

 م(2010. )تيوكيماويات المتقدمةعضو ساب  في مجلس إدارة شيكة الب 

 

 عضو غير مستقل –علي بن عمر بن علي القديحي . 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
 م إلى اآل (2013)منع لالستثمار. 

 
 الوظائف السابقة

  م(2013م إلى 2009. )منع في شيكة األول لالستثمار –مديي  ول إدارة األصول 
  م(2009م إلى 2007ول لالستثمار. )منع في شيكة األ –مديي  ول صنادي  إستثمارية 
  م(2007م إلى 2006في البنك األول. )منع  –مساعد مديي صنادي  إستثمارية 
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 عضو مستقل –. عبد الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح3
 المؤهالت

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

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

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

 
 عضو مستقل –. هاني بن عبدهللا بن حسن العبادي4

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

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

 
 الوظائف السابقة

 .م(2011م إلى 2010)منع  المديي التنايعي إلدارة تطويي األعمال في شيكة الخيي كابيتال 
  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 2002مديي  ول بمصيفية الشيكات بالبنك األ لي التجاري. )منع 
  م(2002م إلى 2000مديي  ول عالقات في مجموعة سامبا المالية. )منع 
 م(2000م إلى 1997لية. )منع محلل ائتماني / مديي عالقة في مجموعة سامبا الما 

 

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

  ( . 1994بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود ) م 
 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 
 ( . م 1998منع رئيس مجلس ادارة مؤسسة  ر  ي  و للتجارة والمقاوالت                                                                                       )  الى اال 
  م الى اال (2013القا ية . ) منع  –ادارة شيكة ابزو  رئيس مجلس 
  م الى اال (2008عضو مجلس ادارة في شيكة اطاللة البشائي لالستثمار العقاري و التطويي. ) منع 
  م الى اال (2015رئيس مجلس ادارة شيكة الشامخة لالستثمارات العقارية. ) منع 
 

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

 أمين السر-

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

 ومناقشه  دال الصنادي .

 

 اإلجتماع والتصويت-

عوة موجهة من  مين السي لمجلس إدارة الصندوق ألعضال المجلس، ويكتمل يتم اإلجتماع ميتين سنوياً على األقل من خالل د

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

 

 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين-

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 كل عضو مست سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين  3,000قل 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:

بواقع إجتماعين في السنننة تشننتي  في دفعها جميع لاير سننعودي عن كل إجتماع  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  15على عدد المجلس يشيف 
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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  4,800وع ما يدفعه الصنندوق لضعضنال المسنتقلين فبحسنب  عا المثال يكو  مجم -

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-

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

 ي تضارب سيعمل مديي الصندوق على وله بما يقتضي مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد العي يقدر عليه مديي الصندوق 

 وسب نوع وظيوف التضارب.

 

 ة عقود ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدار-

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 )

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

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

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

 توصية ييفعها المصاي في والة تعيينه. إقيار  ي .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 الوودات وفقاً لشنننيوط و وكام الصنننندوقالتأكد من قيام مديي الصنننندوق بمسنننؤولياته بما يحق  مصنننلحة مالكي  .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)

 ق اليسي للميابحة و الصكو .صندو  (14)

 صندوق اليسي لإلكتتابات األولية. (15)

 

 
 لجنة الرقابة الشرعية (11

التأ تديرها شتتركة األول لالستتتثمار فأ صتتناديق المرابحات والصتتكو   المتوافقة مع الضتتوابط الشتترعيةتستتتثمر كافة الصتتناديق 
شرالضوابط واألسهم المتوافقة مع  شرعية ويأخذ مدير الصندوقة ضمن المعايير المذكورة أدنام. عيال لى ع موافقة ل نة الريابة ال

 انستثمار فأ أي صندوق استثماري  ديد.
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 أدوار ومسؤوليات ل نة الريابة الشرعية:
 المرا عة الدورية لألصول التأ يستثمر بها الصندوق. -1
 المرا عة الدورية لتعامالت الصندوق. -2
 أي أصل إستثماري يستثمر بل الصندوق.الموافقة على  -3
 إصدار الفتوى فأ ما يتعلق بإلتزام الصندوق بالضوابط الشرعية -4

 
 مكافئات أعضاء ل نة الريابة الشرعية:

شتتركة األول لالستتتثمار تستتتفيد من خدمات الهيئة الشتترعية للبن  األول فيتشتتاركون فأ دفع األتعال عن كل صتتندوق فأ الستتنة 
 سعودي كحد أيصى لكل عضو. لاير 10,000 الواحدة

 
 وفيما يلأ أسماء ومؤهالت أعضاء الهيئة الشريعة:

 
 الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع 

سنة  شاء الم لس فأ  سعودية منذ إن شيخ عبدهللا عضوا  فأ م لس القضاء األعلى فأ المملكة العربية ال هـتتتتتتتت. وهو 1391عمل ال
مة المؤتمر اإلستالمأ، كما عمل ستابقا  نائبا  لرئيس محاكم مكة المكرمة وياضتيا  ستابقا  عضتو فأ م مع الفقل اإلستالمأ التابع لمنو

فأ محكمة الويف فأ مكة المكرمة. كما يشتتتغل الشتتتيخ عبدهللا حاليا  عضتتتوية العديد من الهيئات الشتتترعية لدى البنو  فأ المملكة 
ئات الشتترعية كمنومة المحاستتبة والتدييق للمؤستتستتات المالية العربية الستتعودية. و هو أيضتتا  عضتتو فأ العديد من الم الس والهي

 اإلسالمية فأ البحرين.
شيخ عبدهللا على عدد من اطروحات ورسائل الدكتورام وشار  فأ منايشة عدد من رسائل الما ستير والدكتورام.   كما أشرف ال

 ويام بتأليف عدد من الكتل حول التمويل اإلسالمأ. كما يام بتصنيف عدد من األحكام فأ الشريعة اإلسالمية )التفسير واآلراء( 
 

 الشيخ الدكتور محمد القري
يعمل الشتتيخ القري أستتتاذا  لاليتصتتاد اإلستتالمأ فأ  امعة المل  عبد العزيز فأ  دة وهو المدير الستتابق لمركز بحوث انيتصتتاد 
اإلستتتالمأ فأ نفستتتل ال امعة. و الشتتتيخ القري حاصتتتل على  ائزة البن  اإلستتتالمأ للتنمية الدولية فأ م ال األعمال المصتتترفية 

هو خبير فأ م مع الفقل اإلسالمأ التابع لمنومة المؤتمر اإلسالمأ وفأ أكاديمية الفقل اإلسالمأ . و2004والمالية اإلسالمية لعام 
التابعة لرابطة العالم اإلستتتتتالمأ. كما يشتتتتتغل الدكتور القري عضتتتتتوية العديد من هيئات تحرير المنشتتتتتورات األكاديمية فأ م ال 

أكاديمية الفقل اإلستتتتتالمأ التابعة لرابطة العالم اإلستتتتتالمأ، وم لة  التمويل والفقل اإلستتتتتالمأ بما فأ ذل  الم الت التأ تصتتتتتدرها
الدراستتات انيتصتتادية اإلستتالمية التأ يصتتدرها البن  اإلستتالمأ للتنمية وم لة انيتصتتاد اإلستتالمأ التأ تصتتدرها الرابطة الدولية 

يخ فأ القانون اإلسالمأ. كما يشغل الشلاليتصاد اإلسالمأ فأ لندن، ويشغل كذل  عضوية الم لس انستشاري لسلسلة هارفارد 
شيخ القري بتأليف العديد من الكتل  القري كذل  عضوية الل ان الشرعية فأ العديد من المصارف والمؤسسات المالية. كما يام ال

د حول العالم عقوالمقانت عن التمويل اإلستتتتتتتالمأ باللغتين العربية واإلن ليزية، وهو من المتحدثين الدائمين فأ المؤتمرات التأ ت
 ، ويحمل الشيخ القري در ة الدكتورام من  امعة كاليفورنيا. 1995كما كان أستاذا  زائرا  فأ  امعة هارفارد فأ عام 

 
 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبد العزيز آل مصلح

ع ال امعة هنا  من ستتتنة أستتتس الشتتتيخ عبدهللا المصتتتلح فرع  امعة اإلمام محمد بن ستتتعود اإلستتتالمية فأ أبها وكان رئيستتتا  لفر
هـتتتتتتت، كما شغل منصل عميد كلية الشريعة وأصول الدين فأ  امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1415هـتتتتتتت وحتى 1396

 والمدير العام لهيئة اإلع از العلمأ فأ القرآن والسنة.
 

 معايير االستثمار المتوافق مع الضوابط الشرعية:

 
 المرابحات:  ناديقصالمعايير الخاصة بانستثمار فأ 

 .والفضة الذهل عدا المناسبة األساسية السلع فأ بالمرابحة المتا رة عمليات فأ تستثمر التأ الصناديق فأ انستثمار

 

  األسهم فأ بانستثمار الخاصة المعايير

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

 التالية: للمعايير المستوفية الشركات فأ انستثمار على  ل أن تكون استثمارات الصندوق مقتصرةي 

 

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

  .لميزانيتها وفقا   مو وداتها من 70% معدل دون الغير على لها التأ والديون النقود تكون التأ  والديون  النقود -

 .ماضية سنة خالل السويية ييمتها متوسط من 33% من أيل و دت إن الشركة على الربوية القروض  القروض -

 .للشركة الكلأ الدخل من 5% عن يزيد ن المصادر كافة من المشروع غير الدخل   المحرم  الدخل -

 .األيل على سنوية نصف بصفة الخيرية األعمال فأ الصرف نحو وتو يل الشرعأ غير الدخل ت نيل ي ل    التطهير -
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 مدير الصندوق (12
     

 مدير الصندوق:
، بتاريخ 07077-37شركة األول لالستثمار وهأ شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل الترخيص ريم 

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  554,330,000م قد بلغ مجموع األصول للشيكة مبلغ  31/12/2016المنتهية في 

لاير سعودي للعام  67,937,000مقارنة بمبلغ  لاير سعودي 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 المكتل الرئيس لمدير الصندوق
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرل من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ل  –شارع العليا 

 8001242442م انأ: 
www.alawwalinvest.com:المويع انلكترونأ 

 

 أعضاء م لس اإلدارة لمدير الصندوق
 عضو م لس إدارة مستقل –رئيس م لس اإلدارة  السيد/ صالح عيد حمدان الحصينأ، -1
 عضو م لس إدارة –العضو المنتدل للبن  األول  نيكونيزن،السيد/ سورن كرينغ  -2
 عضو م لس إدارة مستقل  السيد/ سلمان الدغيثر، -3
 عضو م لس إدارة مستقل  السيد/ عمر الهوشان، -4
 عضو م لس إدارة –الرئيس التنفيذي للشركة    السيد/ خالد المعمر، -5

 مهام ومسؤوليات مدير الصندوق

 لمصلحة مالكأ الوحدات. ي ل على مدير الصندوق العمل 

 .العمل بما تقتضيل اللوائح التنويمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق 

 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة ت ام مالكأ الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسؤون  عن إدارة الصندوق 

 صندوق وخدماتل اإلدارية.يكون مدير الصندوق مسؤون  عن عمليات ال 

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

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

  ،يكون مدير الصندوق مسؤون  عن وضع السياسات واإل راءات الخاصة برصد المخاطر التأ تؤثر فأ استثمارات الصندوق
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقوم تل  المخاطر بشكل سنوي على األيل.

  للصندوق.يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج لمرايبة المطابقة واإللتزام 

 .يقوم مدير الصندوق بتعيين الكادر المؤهل للقيام بهذم المهام والمسؤوليات 
 

 المهام التأ كلف بها طرف ثالث من  انل مدير الصندوق
فو ، كما يام بتعيين شركة الرياض المالية كأمين حيام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمحاسل يانونأ للصندوق

 دوقألصول الصن
 

 أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدير الصندوق
يقر مدير الصندوق بأنل "شخص مرخص لل" لمزاولة أعمال اإلدارة والحفو والمشورة والترتيل والوساطة، إلى  انل هذم األدوار 

محافو الخاصة، التأ صندوق إستثماري وعدد من ال 15وفأ مايتعلق بإدارة الصناديق والمحافو يقوم مدير الصندوق بإدارة عدد 
 لبعضها أنشطة مشابهة ألنشطة الصندوق.

 
 األحكام المنومة لعزل مدير الصندوق أو استبدالل

 يحق لهيئة السوق المالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق فأ أي من الحانت التالية:

 . تويف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل 

  مدير الصندوق فأ ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبل أو تعليقل من يبل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص 

 .فأ حال تقدم مدير الصندوق بطلل إللغاء ترخيصل فأ ممارسة نشاط اإلدارة 

 .فأ حال أخل مدير الصندوق بشكل  وهري بالتزام النوام أو اللوائح التنفيذية 

 ير الصندوق إلدارة الصندوق أو ع زم أو استقالتل مع عدم و ود شخص آخر مس ل فأ حالة وفاة الشخص المعين من يبل مد
لدى مدير الصندوق ويادر على إدارة الصندوق. ويتو ل على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية فأ هذم الحانت 

 خالل يومين من حدوثها.

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

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدير الصندوق البديل.

 يف عن إتخاذ أي يرارات استثمارية تخص الصندوق بم رد تعيين المدير البديل أو فأ أي إذا عزل مدير الصندوق فسيتو
 ويت سابق تحددم الهيئة. 

http://www.shc.com.sa/


 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 

 - 22 - 

 أمين الحفظ (13
، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهأ شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل الترخيص ريم 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

 عنوان المكتل الرئيس هو اآلتأ: 
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصأ 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المويع انلكترونأ 

 
 مين الحفومهام ومسؤوليات أ

  أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكأ الوحدات. وإتخاذ  ميع اإل راءات اإلدارية الالزمة يعد أمين الحفو مسؤون  عن حفو
 لتحقيق ذل .

  يعد أمين الحفو مسؤون  عن التزاماتل وفقا  ألحكام نئحة صناديق اإلستثمار، سواء أدى مسؤولياتل بشكل مباشر أم كلف بها
أو نئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفو مسؤون  ت ام مدير طرفا  ثالثا  بمو ل أحكام نئحة صناديق انستثمار 

 الصندوق ومالكأ الوحدات عن خسائر الصندوق النا مة عن احتيالل أو إهمالل أو سوء تصرفل أو تقصيرم المتعمد.

 .ي ل على أمين الحفو فصل أصول الصندوق عن أصولل وأصول عمالئل بما تقتضيل األنومة واللوائح 
 
 

 المهام التأ كلف بها طرف ثالث من  انل أمين الحفو
 ن يو د
 

 األحكام المنومة لعزل أمين الحفو أو استبدالل
 يحق لهيئة السوق المالية عزل  وإستبدال أمين الحفو فأ أي من الحانت التالية:

 . تويف أمين الحفو عن ممارسة نشاط الحفو دون إشعار الهيئة بذل 

 فو فأ ممارسة نشاط الحفو أو سحبل أو تعليقل من يبل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص أمين الح 

 .فأ حال تقدم أمين الحفو بطلل إللغاء ترخيصل فأ ممارسة نشاط الحفو 

 .فأ حال أخل أمين الحفو بشكل  وهري بالتزام النوام أو اللوائح التنفيذية 

 دوق بتعيين أمين حفو بديل وفقا  لتعليمات هيئة السوق المالية. فأ حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفو، يقوم مدير الصن
كما ي ل على مدير الصندوق وأمين الحفو المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفو البديل بكل سالسة 

قل كافة قدير هيئة السوق المالية بنيوم األولى من تعيين أمين الحفو البديل، كما يقوم أمين الحفو المعزول وفقا  لت 60خالل ال
 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفو البديل.

 ويحق لمدير الصندوق عزل وإستبدال أمين الحفو فأ أي من الحانت التالية:

  فأ حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفو يصل فأ مصلحة مالكأ الوحدات، ويتم ذل  بإرسال خطال
 بأ ألمين الحفو.كتا

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملأ الوحدات بذل  فورا  وبشكل كتابأ 

  يوما  من تسلم أمين الحفو اإلشعار الكتابأ، وي ل على أمين الحفو المعزول التعاون  30ي ل تعيين أمين للحفو بديل خالل
بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفو المعزول حيثما كان ضروريا  ومناسبا   بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفو البديل

 بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفو البديل.

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن فورا  فأ مويعل اإللكترونأ عن ييامل بتعيين أمين حفو بديل، كما يفصح عن ذل  فأ المويع
 اإللكترونأ للسوق.

 
 مستشار االستثمار (14

 ن ينطبق على الصندوق
 

 الموزع (15
 ن ينطبق على الصندوق

 
 المحاسب القانوني (16

 للصندوق، وعنوانل هو:   كمحاسل يانونأيام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ 
 +966( 1) 2374740برج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست آند يونغ ص. ل. 

 
 مهامل ومسؤولياتل

يقوم مدير الصندوق بتعيين محاسل يانونأ للصندوق ليقوم بعملية المرا عة وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، وي ل أن يكون 
 المحاسل القانونأ مرخصا  لل ومستقل عن مدير الصندوق وفقا  لمعيار انستقاللية المحدد فأ نوام المحاسبين القانونيين.

 
 
 

http://www.riyadcapital.com/
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 أخرىمعلومات  (17
 

 سياسات وإ راءات تعارض المصالح
 أو األطراف ذات العالية و الصندوقمصالح يد ينشأ بين مصالح مدير  تعارضت نل حصول أي سيحرص مدير الصندوق على 

أو  شركةالفوق مصالح  لصندوقا أالمشتركين فعلى وضع مصالح وسيعمل مدير الصندوق . الصندوقمصالح المشتركين فأ 
وعدم تغليل مصتتتتالح مستتتتتثمرين على مصتتتتالح مستتتتتثمرين آخرين فأ نفس  ،أو األطراف األخرى ذات العالية الصتتتتندوقمدير 

. كما أن الستتياستتات واإل راءات التأ ستتتتبع لمعال ة تعارض المصتتالح وأي تعارض مصتتالح محتمل و/أو فعلأ ستتيتم الصتتندوق
 ول المطابقة واإللتزام لدى شركة األول لالستثمار.تقديمها عند طلبها دون مقابل، ويتم طلبها بإرسال خطال خطأ لمسؤ

 
 سياسات التخفيضات والعمونت الخاصة

لمدير الصتتندوق الحق المطلق بإعطاء خصتتومات وتخفيضتتات على الرستتوم التأ يتقاضتتاها كرستتوم اإلدارة ورستتوم اإلشتتترا  فأ 
ن أو كل المشتركين كيفما يرام مدير الصندوق. الصندوق، ويد يعطأ تل  الخصومات والتخفيضات لمشتر  واحد أو عدة مشتركي

أما بالنستتبة للعمونت الخاصتتة، فأي عمولة خاصتتة يحصتتل عليها مدير الصتتندوق ستتيتم دفعها للصتتندوق فتعود فائدتها على مالكأ 
 الوحدات.

 
 معلومات الزكاة والضريبة

وعلى مالكأ الوحدات تحمل الزكاة والضرائل فيما ن يعد الصندوق أو مدير الصندوق مسؤون  عن الزكاة الشرعية والضرائل، 
 يتعلق باستثماراتهم فأ الصندوق.

 معلومات وتفاصيل ا تماع مالكأ الوحدات

 دواعأ عقد ان تماع 
ي وز عقد إ تماع لمالكأ الوحدات ألي سبل كان يرام مدير الصندوق أو أمين الحفو أو حاملأ الوحدات بشرط أن يمتلكون 

 على األيل من وحدات الصندوق. %25ين منفردين أو م تمع

 إ راءات الدعوة لعقد ان تماع 
ي وز لمدير الصندوق الدعوة لعقد ا تماع لمالكأ الوحدات بمبادرة منل، كما ي ل على مدير الصندوق الدعوة إل تماع مالكأ 

صندوق الدعوة إل تماع مالكأ الوحدات أيام من تسلمل طلبا  كتابيا  من أمين الحفو، وي ل كذل  على مدير ال 10الوحدات خالل 
على األيل من  %25أيام من تسلم طلل كتابأ من مال  أو أكثر من مالكأ الوحدات الذين يملكون م تمعين أو منفردين  10خالل 

نأ وييمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل  تماع باإلعالن عن ذل  فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكتر
للسوق، وبإرسال إشعار كتابأ إلى  ميع مالكأ الوحدات وأمين الحفو يبل عشرة أيام على األيل من اإل تماع، وبمدة نتزيد عن 

 يوما  يبل اإل تماع. كما سيتم تحديد تاريخ اإل تماع ومكانل ووينل والقرارات المقترحة فأ اإلعالن. 21

 طريقة تصويت مالكأ الوحدات وحقوق التصويت 
على األيل من ييمة  %25نيكون إ تماع مالكأ الوحدات صتتتتتتتحيحا  إن إذا حضتتتتتتترم عدد من مالكأ الوحدات يملكون م تمعين 

وحدات الصتتتتتندوق، وفأ حال لم يكتمل هذا النصتتتتتال فستتتتتيقوم مدير الصتتتتتندوق بالدعوة إل تماع ثانو وذل  باإلعالن فأ المويع 

شعار كتابأ إلى  ميع مالكأ الوحدات وأمين الحفو يبل موعد اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترون سوق وبإرسال إ أ لل

أيام، ويعد اإل تماع الثانأ صتتتتتتحيحا  أيا  كانت نستتتتتتبة ملكية الوحدات الممثلة فأ اإل تماع. كما  5اإل تماع الثانأ بمدة ن تقل عن 

يجود لكل مالك ن كل وحدة يمتلكها ويت ان تماع وي وز لكل مال  وحدات اإلدنء بصتتتتتتوت واحد فأ إ تماع مالكأ الوحدات ع

 وودات تعيين وكيل له لتمثيله في إجتماع مالكي الوودات.

 
 

 معلومات و إ راءات تصفية الصندوق
 الحانت التأ تستو ل إنهاء الصندوق:

  دوق الصندوق. ويقوم مدير الصنفأ حالة رغبة مدير الصندوق فأ إنهاء الصندوق ألي سبل يرام مدير الصندوق مناسبا  إلنهاء
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  برغبتل فأ إنهاء الصندوق يبل مدة ن تقل عن 

 الصندوق فيل.

 ضفأ حالة إنخفاض ييمة صافأ أصول الصندوق أليل من عشرة ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفا .
يوما  من  21ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا السبل يبل مدة ن تقل عن 

 تاريخ إنهاء الصندوق.
 اإل راءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء فيإ راءات تصفية الصندوق فور إنتهائل 

 أيام من نهاية التصفية،  5يوم بحد أيصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكأ الوحدات خالل  30ة مقدارها يمنح مدير الصندوق مد
وفأ حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبل من األسبال فسيحتفو مدير الصندوق بحق مالكأ الوحدات فأ ذل  

 رق ذل  مدة نيمكن لمدير الصندوق تحديدها.األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعل نحقا  بعد بيعل ويد يستغ

  سيعلن مدير الصندوق فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية
 ورد مبالغ مالكأ الوحدات.
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 اإل راءات الخاصة بمعال ة الشكاوي
إذا ما كانت لدى أي مشتر  شكوى فيما يتعلق الشكاوي عند طلبها دون مقابل، ويوفر مدير الصندوق اإل راءات الخاصة بمعال ة 

 فيمكنلكز ذل  المر منأن يستشير مركز انستثمار لدى "مدير انستثمار"، وإذا لم يقتنع بالرد  بأي صندوق استثمار، فعليل أون  
 إلى:الشكوى مباشرة تو يل 

 5388تحويلة  4163133تلفون:   ،11431الرياض  1467ص. ل.  ،شركة األول لالستثمار
 .8001242442الهاتف الم انأ: 

 complaints@alawwalinvest.comأو من خالل البريد اإللكترونأ الموحد لتلقأ الشكاوي: 
 
 

 التقاضأ والقانون المطبق
شراف إل السعودية كما تخضع أيضا  المملكة العربية فأ لقوانين واألنومة المتبعة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التأ تتم فأ 
قر . ويل نة الفصل فأ منازعات األوراق الماليةإلى يتم الل وء نزاع نشوء أي حال ب. وومرايبة هيئة السوق المالية السعودي

دية والمشتر  ويقبل بأن يخضع شراء وبيع األصول وانستثمار واألمال  وأية أنشطة أخرى ذات عالية خارج المملكة العربية السع
ل  األصول أو فيل ت تو دلكافة القوانين واألنومة التأ تكون سائدة فأ مكان انختصاص الذي يتم فيل إنفاذ تل  المعامالت أو الذي 

 انستثمارات أو األمال .
 

 يائمة المستندات المتاحة لمالكأ الوحدات
 شروط وأحكام الصندوق -1
 مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية -2
 عقد مذكور فأ هذم المذكرةأي  -3
 القوائم المالية للصندوق -4

 
 

 ملكية وحدات الصندوق
يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل  ماعأ لمالكأ الوحدات ملكية مشاعة. وني وز أن يكون لمدير الصندوق 

شورة أو الموزع أي مصلحة فأ أصول الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفو أو أمين الحفو من الباطن أو مقدم الم
أو مطالبة فيما يتعلق بتل  األصول، إن إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفو أو أمين الحفو من 

طالبات بمو ل أحكام الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذل  فأ حدود ملكيتل، أو كان مسموحا  بهذم الم
 نئحة صناديق انستثمار وأفصح عنها فأ هذم الشروط واألحكام أو فأ مذكرة المعلومات.

 

 اإلعفاءات الممنوحة للصندوق من يبل الهيئة
 ن تو د إعفائات

 

 سياسات التصويت المتعلقة بأصول الصندوق
لتحقيق مصتتلحة مالكأ الوحدات. آخذين بعين اإلعتبار يتم ممارستتة حقوق التصتتويت حستتل ما يرام مدير الصتتندوق األصتتلح  -1

العوامل ذات الصتتتتلة، على ستتتتبيل المثال ن الحصتتتتر: تضتتتتارل المصتتتتالح، التأثير على األوراق المالية، التكاليف المرتبطة 
 بالقرارات.

ل نة المطابقة  يقرر مدير الصتتندوق طبقا  لتقديرم ممارستتة أو عدم ممارستتة أي حقوق تصتتويت بعد التشتتاور مع مستتؤول أو -2
 واإللتزام.

 يتم حفو س ل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو اإلمتناع عن ممارستها وأسبال ذل . -3
 يتم تمثيل الصندوق فأ إ تماعات ال معيات العمومية وغيرها من اإل تماعات مووفين مفوضين. -4
إدارة الصتتتتندوق ومستتتتؤول أو ل نة المطابقة يتم تقييم أي تضتتتتارل فأ المصتتتتالح يد ينتج عن التصتتتتويت ويتم إبالغ م لس  -5

 واإللتزام بالتضارل إن و د.
إن حقوق التصتتتتتتتويت تعود لمدير الصتتتتتتتندوق وليس لمالكأ الوحدات، وبالتالأ ن يحق ألي من مالكأ الوحدات الزام مدير  -6

 الصندوق بالتصويت بأي حال من األحوال.
 ة من م لس إدارة الصندوق.أي تغيير أو تعديل فأ هذم السياسة يتطلل موافقة مسبق -7
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 إقرار من مالك الوحدات
 

لقد يمت/يمنا بقراءة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق والمالحق الخاصة 
 بما يفيد فهمأ وإلمامأ وموافقتأبالصندوق وفهم ما  اء بها والموافقة عليها وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق وعلى ذل  أويع 

 على كل ماسبق.
 

  اسم العميل
 

  ريم الحسال ال اري
 

  ال نسية
 

  ريم الهوية
 

  الفرع
 
 
 

 توييع العميل:____________________    التاريخ:___________________
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 أبريل – 25نسخة رقم: 
 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 

 م   2018أبريل  01تاريخ التحديث: 

 م   2009مارس  02تاريخ موافقة الهيئة على اإلستمرار في طرح الصندوق: 

 

 
كصندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية وفقا  لالئحة صناديق   رى تأسيس صندوق اليسر لألسهم السعودية

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

 آخر التعديالت والتحديثات.
 

ءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة ي ل على الراغبين فأ انشترا  بالصندوق يرا
بصندوق انستثمار يبل انشترا . كما أن التوييع على هذا المستند يفيد بأن المشتر  )مال  الوحدات( يد يبل هذم الشروط واألحكام 

 ون يعتبر اشتراكل نافذا  دون التوييع.
 

 
 

 شروط وأحكام الصندوق
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 اسم الصندوق: صندوق اليسر لألسهم السعودية   

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

 
 
 
 

شرعية المجازة من لجنة الرقابة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الصندوق اليسر لألسهم السعودية تم اعتماد 
 الشرعية المعينة لصندوق االستثمار.

 
 

  



 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 

 - 27 - 

 
 

 :ملخص معلومات الصندوق
 

 اسم الصندوق 
 صندوق اليسر لألسهم السعودية.

 

 مدير الصندوق
 شركة األول لالستثمار.

 

 عملة الصندوق
 اللاير السعودي.

 

 درجة المخاطرة 
 مرتفعة.

 

 المؤشر اإلسترشادي
ستاندرد اند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية )مؤشر مؤشر 

 العائد الكلأ(
 

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

 الحد األدنى لالشتراك 
  لاير سعودي. 5,000

 

 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
 لاير سعودي. 2,000

 

 الستردادلالحد األدنى 
 لاير سعودي. 2,000

 

 موعد تقييم وحدات الصندوق
 يتم تقييم وحدات الصندوق يوميا .

 

 تقييم طلبات االشتراك واالسترداد
انشتراكات و انستردادات التأ يتم استالمها يبل الساعة الثانية عشر وهرا  تقّيم 

 الصندوق فأ يوم العمل التالأ.اليوم ويتم إعالنها فأ لذل  بسعر إغالق السوق 
 

 موعد دفع المبالغ المستردة 
 يومأ عمل بعد تاريخ استالم الطلل.

 

 أيام التعامل 
 كل يوم عمل تعمل بل أسواق الصندوق. 

 

 رسوم االشتراك
 كحد أيصى 1.50%

 

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

 بداية انشترا  وتدفع هذم الرسوم للصندوق.
 

 رسوم إدارة الصندوق
 سنويا . 1.95%

 

 الرسوم األخرى
 (مقابل الخدمات والعمونت واألتعالرا ع الفقرة السابعة )

 

 الصندوق طرح سعر الوحدة عند بداية
 لاير سعودي.  10
 

 تاريخ طرح الصندوق
 م. 22/07/1995
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 المصطلحاتقائمة 
 

 التعريف  

 المدير/ مدير الصندوق
شركة األول لالستثمار المحدودة و أو أيا  من خلفائها المعينين طبقا  لمتطلبات هيئة 

 السوق المالية.
 شركة األول لالستثمار المحدودة. الشركة

 مال  الوحدات أو المستثمر فأ الصندوق. المشتر 

 السعودية.صندوق اليسر لألسهم  الصندوق
 البن  األول. البن 

 سوق األسهم السعودية و أسواق النقد. األسواق

 الهيئة
المؤرخ فأ  30هيئة السوق المالية السعودية )المنشأة بمو ل األمر السامأ ريم م/

 هـ(.2/6/1424

 نئحة صناديق انستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. نئحة صناديق انستثمار

 م لس إدارة الصندوق. اإلدارةم لس 

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 ملكية المشتر  فأ الصندوق. الوحدة

 ييمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم. صافأ ييمة األصول

 تاريخ التقويم
التاريخ الذي يتم فيل حسال وتأكيد صافأ ييمة األصول لالشترا  وانسترداد وتحويل 

 الوحدات.

 كل يوم عمل تعمل بل أسواق الصندوق. يوم العمل

 ضريبة القيمة المضافة

ضريبة غير مباشرة تفرض على  ميع السلع والخدمات التأ يتم شراؤها وبيعها من يبل 
المنشئات، مع بعض اإلستثناءات. وهأ ضريبة  ديدة تضاف لمنوومة الضرائل 

ل يطاعات محددة فأ المملكة ويبدأ العمل بها والرسوم األخرى الوا ل العمل بها من يب
 م. ولمعلومات أشمل ير ى مرا عة المويع اإللكترونأ أدنام: 2018يناير  01من تاريخ 

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

 
 مدير الصندوق:

، والتأ 07077-37األول لالستثمار وهأ شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل الترخيص ريم شركة 
 ستقوم بدور مدير انستثمار للصندوق.

 عنوان المكتل الرئيس هو اآلتأ: 
هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرل من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ل  –شارع العليا 

 8001242442م انأ: 
www.alawwalinvest.com:المويع انلكترونأ 

 أمين الحفظ: 
شركة استثمارية مرخصة من يبل هيئة السوق المالية بمو ل وهأ بدور أمين الحفو للصندوق،  شركة الرياض الماليةستقوم 

. و فأ حالة تعيين أمين حفو آخر، فسيتم إعالن ذل  فأ حينل. علما  بان الرسوم التأ يتقاضاها أمين 07070-37الترخيص ريم 
 الحفو هأ من ضمن الرسوم المذكورة فأ الفقرة الخاصة بذل  من هذم الشروط و األحكام. 

 تل الرئيس هو اآلتأ: عنوان المك
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصأ 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:المويع انلكترونأ 

 
 النظام المطبق (2

ولوائحل التنفيذية واألنومة واللوائح األخرى ذات العالية المطبقة يخضع صندوق انستثمار ومدير الصندوق لنوام السوق المالية 
 فأ المملكة العربية السعودية.

 
 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
يستتتثمر الصتتندوق فأ أستتهم الشتتركات الستتعودية المتوافقة مع أحكام الشتتريعة المدر ة فأ ستتوق األستتهم الستتعوديةإ إضتتافة إلى 
اإلستتتثمار فأ أدوات النقد يصتتيرة األ ل المتوافقة مع أحكام الشتتريعة مثل المرابحات يصتتيرة ان ل او صتتناديق المرابحة و ذل  

صندوق لدفع ييمة  ستراتي ية ال صندوق. وتركز ا ستحقت. ويعتبر الحصول على أرباح دورية هدفا  ثانويا  لل انستردادات متى ما ا
على انستتتتتثمار فأ القطاعات والشتتتتركات التأ يتويع أن تحقق معدنت نمو فوق المتوستتتتط. و ي وز للصتتتتندوق انستتتتتثمار فأ 

 دية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.الطروحات األولية )العامة( ألسهم الشركات السعو
ويتم اختيار األسهم بعد تقييم دييق للمركز المالأ للشركة ووضعها التنافسأ فأ السوق و ربحيتها و تويعات نموها و كفاءة اإلدارة 

د ت الالزمة عليها عنالتأ تتولى اإلشتتتتراف عليها. كما يتم مرايبة مستتتتتوى المخاطرة على الصتتتتندوق باستتتتتمرار و ا راء التبديال
الضتتتترورة . واستتتتتنادا  إلى وروف الستتتتوق أو لالحتفاو بالحد األدنى من متطلبات الستتتتيولة، يمكن للمدير وفقا  لتقديرم المطلق أن 
يحتفو ب زء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد مرابحات ذات آ ال يصيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثمارها. 

للمدير أن يودع فأ أي ويت من األويات ذل  المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالية وذل  بالشتتتتتتتروط التأ يراها المدير و يمكن 
 مالئمة.

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

 مالحظات

األستتتتتتتهم المدر ة فأ الستتتتتتتوق 
 المالية السعودية 

وتشتتتتمل األستتتتهم المدر ة بحستتتتل تداول فأ الستتتتوق  للسهم الواحدكحد أيصى  10%
 شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

كحتتد أيصتتتتتتتى ل كتتتتال  %10 اإلكتتال األولأ
 األولأ

يشتتتمل اإلكتتال األولأ أي ستتتهم يتم طرحل فأ الستتوق 
شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط المالية السعودية 

 الشرعية

ن يت اوز م موع ييمة األستتتتتتهم  ويةحقوق األول
 %10السويية 

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدر ة بالسوق المالية 
شتتتتتتريطة أن تكون متوافقة مع الضتتتتتتوابط الستتتتتتعودية 
 الشرعية

 مع البنو  والمؤسسات المالية كحد أيصى %100 صفقات المرابحة أل ل

انستتتتثمارية  المرابحةصتتتناديق 
 المشتركة

المرخصتتتتة من هيئة الستتتتوق المالية شتتتتريطة أن تكون  أيصىكحد  100%
 متوافقة مع الضوابط الشرعية.

  
 مدة صندوق االستثمار (4

 نينطبق حيث أن الصندوق يعتبر صندوق استثماري عام مفتوح نيحدد بمدة زمنية.
 
 
 

http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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 قيود /حدود االستثمار (5
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارتل لصندوق انستثمار بالقيود والحدود التأ تفرضها نئحة صناديق انستثمار وشروط وأحكام 

 الصندوق ومذكرة المعلومات. 
 
 عملة الصندوق (6

عملة  غيرستتتثمار بعملة انصتتندوق  لشتتراء وحداتإذا تم الدفع الستتعودي فقط ن غير. اللاير  هأعملة انستتتثمار فأ الصتتندوق 
فأ ذل  لسوق فأ ابسعر الصرف الساري  إلى اللاير السعوديسيقوم "مدير الصندوق" بتحويل العملة التأ تم الدفع بها  الصندوق،

 .ساري المفعول عند استالم شركة األول لالستثمار لذل  المبلغ بعملة الصندوقالوحدات الويت، ويصبح شراء 
 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (7

يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة لل م موعة من 
 األتعال والمصاريف. أدنام ملخص ل ميع المدفوعات التأ يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لمدير  رسوم اندارة
الصندوق مقابل خدمات اندارة وما يتعلق 

 بها والمقدمة من يبل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
ييمة صافأ أصول 

 الصندوق

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 انشترا  

هأ الرسوم التأ يدفعها المشتر  مقدما  
بالصندوق وتخصم من المبلغ عند إشتراكل 

المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
انشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  1.50%
 اإلشترا 

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

رسوم 
 انسترداد

 لهأ الرسوم التأ يدفعها المستثمر )حام
الوحدات( عند إستردادم بشكل كلأ أو 
  زئأ من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطبق فأ حال تم انسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ انشترا  

رسوم تدفع 
لمديق 

الحسابات 
 المستقل

هأ رسوم تدفع لمديق الحسابات المستقل 
مقابل أتعال مرا عة بيانات الصندوق 

 اليةالم

لاير  30,000مبلغ 
سعودي بحد أيصى 

يدفعها الصندوق بشكل 
 سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافآت أعضاء 
م لس اندارة 

 المستقلين

هأ رسوم تدفع ألعضاء م لس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
عدد األعضاء  على

المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 

اإل تماعات الخاصة 
وللتوضيح  –بالم لس 

نر و مرا عة المثال 
التوضيحأ بعد هذم 

 القائمة أدنام

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
لاير سعودي عن كل إ تماع 
بوايع إ تماعين خالل السنة 

تشتر  فأ دفعها  ميع الصناديق 
التأ يشرف عليها الم لس 

لاير  2,000باإلضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفل على تعامالت الصندوق

لاير  10,000مبلغ 
 سعودي بحد أيصى لكل
عضو يدفعها الصندوق 

 بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

تكاليف التمويل 
 )انيتراض(

يتم فرض هذم الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليل الصندوق، ويتم تمويل 

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

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحا ة 

 للتمويل(

يتم إحتسال وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومأ عند الحيازة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مويع السوق

وهأ رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداول( مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 ذل  إعالن أسعار الوحداتفأ 

لاير  5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هأ الرسوم التأ تدفع مقابل شراء أو بيع 
األوراق المالية التأ يستثمر بها الصندوق، 

وتدفع على دفعتين دفعة خاصة بشركة 

حسل تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 يتم خصمها مباشرة عند التنفيذ
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ودفعة للشركة القائمة بعمل الوساطة تداول 
 عند تنفيذ الصفقة

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ريابية
السوق المالية مقابل الخدمات الريابية 

 المقدمة للصندوق

لاير  7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اإلرشادي

لاير  15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عبشكل يومأ وتخصم تحتسل 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هأ الرسوم التأ يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفو
الحفو مقابل خدمات الحفو المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يو د مبلغ 

لتكلفة الحفو، أدنام  أدنى
 تو د التفاصيل

تحتسل بشكل يومأ وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

إن العمونت و/أو الرسوم المذكورة فأ هذا المستند غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. و سوف تحتسل 
المذكور، و اعتبارها وا بة السداد من على العميل أي ضريبة ييمة مضافة تنطبق على العمولة أو الرسم 

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

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

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

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

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

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

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

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

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

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

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 

 

 الحفظ رسوم

( اإلستثمار في األسهم المحلية المدرجة 1لاير للسنة الواودة كحد  دنى لليسوم، وتنقسم اليسوم للتالي:  30,000مبلغ  تم تحديد

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

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

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

 ةلاير سعودي لكل صاقة جديدة كعمولة تسوي 50بشكل شهيي كما يحتسب مبلغ 
 

 التقويم والتسعير (8

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

المدر ة فأ السوق  األسهم ميع 
   السعودي

 بحسل ييمة السهم عند إغالق السوق فأ يوم العمل السابق

ثم  السوق ومن حسل ييمة السهم عند اإلكتتال ويستمر ذل  لغاية إدراج السهم فأ اإلكتتابات األولية
 يقوم بنفس طريقة تقويم أي سهم مدرج.

 بحسل ييمة السهم عند إغالق السوق فأ يوم العمل السابق حقوق األولوية

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

 آخر سعر وحدة معلن فأ مويع مدير الصندوق أو فأ مويع تداول ةارية المشتركصناديق المرابحة انستثم
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 بيان عدد نقاط التقويم 
يتم تقويم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة بشكل يومأ، ويستثنى من ذل  األيام التأ يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام 

 السعودية.العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوع بالمملكة العربية 
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
بداية يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض  ميع مالكأ الوحدات المتضررين دون تأخير بحد أيصى أسبوع 

عن أي خطأ يشكل ما نسبتل من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فوراَ 
أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراَ فأ مويعل اإللكترونأ والمويع اإللكترونأ للسوق )تداول( وفأ  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 طلبات انشترا  وانسترداد، ويتم حسابل كالتالأ:سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ 

 يتم  مع ييمة كل األصول المقومة التأ يقتنيها الصندوق -
يتم احتسال صافأ ييمة األصول بخصم  ميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة فأ البند السابع من هذم الشروط  -

 لصندوق.واألحكام من م موع ييمة األصول المقومة التأ يقتنيها ا
 يتم احتسال سعر وحدة الصندوق بقسمة صافأ أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة. -

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسوق )تداول( بشكل يومأ بالحد 

 األيصى نهاية كل يوم تداول.
 
 الخاصة بالصندوق التعامالت (9
 

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد 
يلتزم مدير الصندوق بتلبية طلبات انشترا  وانسترداد بحسل ما تنص عليل شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 انستثمار.والمستندات األخرى لصندوق انستثمار بما ن يتعارض مع أحكام نئحة صناديق 
     

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
يتم ت ميع كافة طلبات انشتر  وانسترداد من الصندوق يوميا  وحتى الساعة الثانية عشر وهرا  من يوم العمل الرسمأ. 

يوم ت ميع الطلبات )ويسمى يوم بعد يوم عمل واحد من على أساس سعر الوحدة المعلن  ستردادوان تتم عمليات انشترا و
غ المستردة تودع المبالف تنفيذ الطلل( وتخصم مبالغ انشترا  فوراَ عند يبول طلل انشترا ، أما بالنسبة لطلل اإلسترداد

 فأ حسال العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلل انسترداد.
 مثال على تنفيذ طلل اشترا  فأ الصندوق:

عند إستالم طلل انشترا  كامال  مع المبلغ بعملة الصندوق يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد، يتم يبول الطلل وينفذ 
يوم تنفيذ الطلل )اإلثنين(. وفأ حالة إستالم المبلغ بغير عملة  –اإلشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن فأ اليوم التالأ 

العميل نافذا  إن فأ حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المبلغ الصندوق فال يعتبر إشترا  
عر الوحدة نفذ اإلشترا  على أساس سييتم يبول الطلل وبعملة الصندوق فإذا تم ذل  يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد ف

 أما فأ حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق )أو إستالم الطلل( بعد الساعة ن()اإلثني يوم تنفيذ الطلل – المعلن فأ اليوم التالأ
الثانية عشر وهرا  يوم األحد فيتم يبول انشترا  فأ يوم العمل التالأ )اإلثنين( على أساس السعر المعلن فأ يوم العمل الذي 

 .يوم تنفيذ الطلل )الثالثاء( –يليل 
 صندوق:ال إسترداد منمثال على تنفيذ طلل 

ساس سعر على أ انستردادنفذ يكامال  يبل الساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد، يتم يبول الطلل و انستردادعند إستالم طلل 
ما فأ حالة إستالم . أويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم )الثالثاء( )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلل – الوحدة المعلن فأ اليوم التالأ

 فأ يوم العمل التالأ )اإلثنين( على أساس السعر المعلن اإلستردادالساعة الثانية عشر وهرا  يوم األحد فيتم يبول  الطلل بعد
 .)األربعاء(ويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم  ثاء()الثال يوم تنفيذ الطلل – فأ يوم العمل الذي يليل

 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
فأ وحدات الصندوق أو استردادها إن فأ يوم تعامل، ويعتبر كل يوم عمل فأ المملكة العربية السعودية ن ي وز انشترا   -

 يوم تعامل للصندوق شريطة أن تكون األسواق التأ يتعامل فيها الصندوق مفتوحة ذل  اليوم.
 تعامل بالصندوق.الموعد النهائأ لتقديم طلبات انشترا  هو يبل الساعة الثانية عشر وهرا  من كل يوم  -
لاير سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشترا  إضافأ بالصندوق هو  5,000المبلغ األدنى لالشترا  انبتدائأ بالصندوق هو  -

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

  .لصندوق، فإنل يتو ل استرداد كامل المبلغ المستثمرل  إلى أيل من الحد األدنى لمبلغ انشترا  انبتدائأ المحدد المشتر
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 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع إ مالأ نسبة  مي ي وز لمدير الصندوق تأ يل تنفيذ أي طلل استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالأ إذا بلغ

 أو أكثر من صافأ ييمة أصول الصندوق. %10طلبات انسترداد لمالكأ الوحدات فأ أي يوم تعامل 
 

أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، في ل ذل  عند طلل التعليق من يبل هيئة السوق المالية، وي وز لمدير الصندوق 
 فأ الحانت التالية فقط:

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

 وهرية لصافأ ييمة أصول  بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التأ يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها
 الصندوق.

 
 أدنام اإل راءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق المفروض من يبل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إن للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكأ الوحدات. -
 الحفو حول ذل  بصورة منتومة.مرا عة التعليق والتشاور مع م لس إدارة الصندوق وأمين  -
إشعار الهيئة ومالكأ الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسبال التعليق، وإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات فور انتهاء  -

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة فأ اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذل  فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق 
 رونأ للسوق.والمويع اإللكت

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم ت ميع كافة طلبات اإلسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر وهرا  من يوم العمل الرسمأ، فأ حالة ت اوز م موع ييمة 

على أن يتم ذل   من صافأ ييمة أصول الصندوق في وز لمدير الصندوق تأ يل الطلبات %10طلبات انسترداد ما نسبتل 
 بشكل  زئأ نسبة وتناسل مع ح م كل عملية إسترداد. وتعطى طلبات انسترداد المؤ لة األولوية فأ يوم العمل التالأ.

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 نينطبق

 

 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق 
بانشترا  فأ الصندوق بصفتل مستثمرا . مع احتفاول بالحق فأ  –يرم حسل تقد –يمكن أن يقوم مدير صندوق انستثمار 

بل على أنها اشترا  من يانستثمارات تخفيض اشتراكل  زئيا  أو كليا  متى اعتبر ذل  مناسبا . وسوف يتم معاملة مثل هذم 
 .الصندوقالمتعلقة باألحكام  انستثماراتالشركة فأ وحدات الصندوق، وبالتالأ سوف تطبق على هذم 

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أيام التعامل 
أيام التعامل: يتم التعامل بالصندوق فأ كل يوم عمل تكون فيل المؤسسات المالية وأسواق الصندوق مفتوحة، بإستثناء أيام  -

 العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
 النهائأ لقبول الطلبات: يبل الساعة الثانية عشر وهرا  ب ميع أيام التعامل.الموعد  -
 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
صناديق فأ  نموذج انشترا يتعين على المستثمرين الراغبين فأ شراء وحدات فأ الصندوق )انشترا  فأ الصندوق( تعبئة 

و )ل( أ لشركةالمشتر  لدى ل انستثماري حسالال)أ( تفويض بالخصم على  :شركة األول لالستثمار معانستثمار وتسليمل ل
فأ حالة كان المشتر  ن يو د لديل حسال إستثماري مع الشركة فيتو ل عليل فتح حسال  – المبالغ الالزمة لالشترا 

ل للمرة األولى فعليل يراءة شروط وأحكام الصندوق وفأ حالة كان الراغل فأ انشترا  فأ الصندوق يشتر  في إستثماري.
مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق انستثمار يبل انشترا . كما أن التوييع على هذا المستند يفيد بأن 

كين الراغبين لمشتركل نافذا  دون التوييع. أما بالنسبة لاالمشتر  )مال  الوحدات( يد يبل هذم الشروط واألحكام ون يعتبر اشتر
ليمل صناديق انستثمار وتس نموذج انسترداد منفأ بيع وحدات الصندوق )انسترداد من الصندوق( فيتو ل عليهم تعبئة 

 يتم يبول طلل انسترداد.للشركة األول لالستثمار 
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
لاير سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشترا  إضافأ بالصندوق هو  5,000دائأ بالصندوق هو المبلغ األدنى لالشترا  انبت -

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

 تدائأ المحدد للصندوق، فإنل يتو ل استرداد كامل المبلغ المستثمر.المشتر  إلى أيل من الحد األدنى لمبلغ انشترا  انب
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -

 

 الحد األدنى للمبلغ المطلوب جمعه عند إطالق الصندوق واإلجراءات المتخذه عند عدم الوصول لذلك المبلغ 
 ن ينطبق
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  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
فأ حالة نزول صافأ ييمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

يالدية ممسؤول المطابقة واإللتزام لديل وم لس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر 
لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من اإلشتراكات فأ الصندوق، وفأ حال تعذر ذل  بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير 
الصندوق بإتخاذ اإل راءات الالزمة إلنهاء الصندوق. وت در اإلشارة إلى أن هذا البند بكاملل تم إستثناء الصندوق من اإللتزام 

 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ديسمبر  01اإللتزام بل من تاريخ بل خالل هذم الفترة وسيتم 
 

 سياسة التوزيع (10
 ن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على حاملأ الوحدات، وأن أي أرباح محققة يتم إعادة إستثمارها فأ الصندوق

 
 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11

التقارير المالية المختصة بالصندوق ويوفرها لمالكأ الوحدات م انا ، أدنام وصف ل ميع  يقوم مدير الصندوق بإعداد م موعة من
 التقارير المتعلقة بالصندوق أو بنشاط مالكأ الوحدات ومواعيد إصدارها وكيفية الحصول عليها.

 
 تقارير عامة متاحة للجمهور:

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

 أيوما  من نهاية العام الميالدي. ويتم نشرم فأ المويع انلكترونأ لمدير الصندوق والمويع انلكترون 70مدة نتت اوز 
للسوق. كما يمكن الحصول عليل دون مقابل بالبريد وذل  بإرسال طلل خطأ يو ل إلدارة الثروات على عنوان مدير 

 الصندوق.  

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوما  من نهاية فترة التقرير. ويتم نشرم فأ المويع انلكترونأ لمدير الصندوق  35 اوز ويتم إتاحتل لل مهور خالل مدة نتت

وات الثر إلدارة يو ل خطأ طلل بإرسال وذل والمويع انلكترونأ للسوق. كما يمكن الحصول عليل 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 فأ محفوة الصندوق وأداء الصندوق ومؤشرات يياس المخاطر الخاص بالصندوق وغيرها من 

ق نلكترونأ لمدير الصندوويتم نشرم فأ المويع ايوم من نهاية ربع السنة الميالدية،  15المعلومات. ويتم توفيرم م انا  خالل 
  والمويع انلكترونأ للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من يبل مالكأ الوحدات دون مقابل، كما أن  ميع األريام الحالية  صافي قيمة أصول الصندوق
 والسابقة لصافأ ييمة أصول الصندوق متاحة فأ المكاتل المس لة لمدير الصندوق.

 
 وحدات:تقارير خاصة متاحة فقط لحامل ال

  :يحتوي البيان على صافأ ييمة أصول الوحدات التأ يمتلكها المستثمر وس ل صفقاتل فأ وحدات بيان إتمام صفقة
  يوم من كل صفقة يقوم بها فأ وحدات الصندوق.  15الصندوق، ويتم إرسالل بالبريد لمال  الوحدات خالل 

  :عن نشاط مال  الوحدات فأ الصندوق، كما يحتوي هو بيان سنوي يحتوي معلومات مفصلة البيان السنوي الخاص
معلومات تتعلق بالتكاليف المتعلقة بالصندوق وغيرها من المعلومات. يوفر هذا التقرير م انا  لمالكأ الوحدات ويتم إرسالل 

 يوما من نهاية السنة المالية للصندوق. 30بالبريد خالل 

  
 سجل مالكي الوحدات (12

 يق انستثمار، يقوم مدير الصندوق بإعداد س ل محدث بمالكأ الوحدات ويتم حفول فأ المملكة.بحسل ما نصت عليل نئحة صناد
 

 اجتماع مالكي الوحدات (13

 دواعأ عقد ان تماع 
ي وز عقد إ تماع لمالكأ الوحدات ألي سبل كان يرام مدير الصندوق أو أمين الحفو أو حاملأ الوحدات بشرط أن يمتلكون 

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

 إ راءات الدعوة لعقد ان تماع 
ي وز لمدير الصندوق الدعوة لعقد ا تماع لمالكأ الوحدات بمبادرة منل، كما ي ل على مدير الصندوق الدعوة إل تماع مالكأ 

الدعوة إل تماع مالكأ أيام من تسلمل طلبا  كتابيا  من أمين الحفو، وي ل كذل  على مدير الصندوق  10الوحدات خالل 
 %25أيام من تسلم طلل كتابأ من مال  أو أكثر من مالكأ الوحدات الذين يملكون م تمعين أو منفردين  10الوحدات خالل 

على األيل من ييمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل  تماع باإلعالن عن ذل  فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق 
سوق، وبإرسال إشعار كتابأ إلى  ميع مالكأ الوحدات وأمين الحفو يبل عشرة أيام على األيل من والمويع اإللكترونأ لل

يوما  يبل اإل تماع. كما سيتم تحديد تاريخ اإل تماع ومكانل وويتل والقرارات المقترحة فأ  21اإل تماع، وبمدة نتزيد عن 
 اإلعالن.

 طريقة تصويت مالكأ الوحدات وحقوق التصويت 
على األيل من ييمة  %25إ تماع مالكأ الوحدات صحيحا  إن إذا حضرم عدد من مالكأ الوحدات يملكون م تمعين  نيكون

وحدات الصندوق، وفأ حال لم يكتمل هذا النصال فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة إل تماع ثانو وذل  باإلعالن فأ المويع 
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ق وبإرسال إشعار كتابأ إلى  ميع مالكأ الوحدات وأمين الحفو يبل اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسو
أيام، ويعد اإل تماع الثانأ صحيحا  أيا  كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة فأ اإل تماع.  5موعد اإل تماع الثانأ بمدة ن تقل عن 

 حدة يمتلكها ويت ان تماع.كما ي وز لكل مال  وحدات اإلدنء بصوت واحد فأ إ تماع مالكأ الوحدات عن كل و
 

 حقوق مالكي الوحدات (14
يتمتع مالكأ الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من يبل مدير الصندوق. أدنام توضيح لحقوق لمالكأ الوحدات، 

 يضاف لذل  كافة حقويهم المنصوص عليها فأ هذم الشروط واألحكام:
 لنزا ة المطلقة، و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات.   يتصيف مديي الصندوق باألمانة وا -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.

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

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (15
فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات نستثمارم فأ الصندوق أو  زء منل، نيكون مال  الوحدات مسؤون  عن ديون والتزامات 

 الصندوق.
 

 خصائص الوحدات (16
ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة فأ هذم الشروط واألحكام أن يصدر عددا  غير محدد يمكن للمدير وفقا  لتقديرم المطلق 

من الوحدات فأ الصندوق على أن تكون  ميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية فأ الصندوق مساوية لكل وحدة 
 ل نسبة حصتل( صافأ مو ودات الصندوق حسلأخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسل )كل حس

 .عدد الوحدات المحتفو بها فأ الصندوق حينئذ
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17
تقسم التغييرات التأ من الممكن إ راءها على شروط وأحكام الصندوق لثالث فئات، أدنام وصف لكل فئة من تل  الفئات، واألحكام 

 واإلشعارات المطلوية واإل راءات التأ ستتبع ل شعار عند التغيير فأ الشروط واألحكام:المنومة والموافقات 
 ويقصد بها كل تغيير فأ شروط وأحكام الصندوق يتعلق بالتالأ: التغييرات األساسية: -1

 .التغيير المهم فأ أهداف الصندوق وطبيعتل 

 .التغيير الذي يد يكون لل تأثير فأ وضع المخاطر للصندوق 

 نسحال الطوعأ لمدير الصندوق من منصبل كمدير للصندوق.ان 

 .أي حانت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
فأ أيو من الحانت السابقة ي ل على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكأ الوحدات على التغيير من خالل يرار 

افقة مالكأ الوحدات يتو ل على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية صندوق عادي، وبعد حيازة مو
على التغيير األساسأ المقترح. وسيقوم مدير الصندوق بعد حيازة الموافقات المطلوبة بإشعار مالكأ الوحدات واإلفصاح عن 

أيام من سريان التغيير.  10ونأ للسوق وذل  يبل تفاصيل التغيير فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق  والمويع اإللكتر
ويحق لمالكأ الوحدات استرداد كافة وحداتهم يبل سريان أي تغيير أساسأ دون فرض أي رسوم إسترداد إن و دت، وسيقوم 

مدير  نمدير الصندوق بذل  بشكل ذاتأ ألي إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل فترة العشرة أيام يبل حصول التغيير. كما يعل
 الصندوق عن تفاصيل هذم التغييرات فأ تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 ويقصد بها كل تغيير فأ شروط وأحكام الصندوق ن يعتبر أساسيا  ويتعلق بالتالأ: التغييرات المهمة: -2

 أ الصندوق.التغيير الذي يؤدي فأ المعتاد إلى أن يعيد مالكأ الوحدات النور فأ مشاركتهم ف 

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

 .التغيير الذي يقدم نوعا   ديدا  من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام 

 لمدفوعات األخرى التأ تسدد من أصول الصندوقالتغيير الذي يزيد بشكل  وهري أنواع ا 

 .أي حانت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
وذل   لمقترحا عن تفاصيل التغيير كتابيا   مالكأ الوحداتو الهيئة فأ أيو من الحانت السابقة ي ل على مدير الصندوق إشعار

، كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغيير فأ المويع اإللكترونأ سريان التغييرمن  يوم على األيل 21يبل 
. ويحق لمالكأ الوحدات استرداد كافة أيام على األيل من سريان التغيير 10لمدير الصندوق  والمويع اإللكترونأ للسوق يبل 

و دت، وسيقوم مدير الصندوق بذل  بشكل ذاتأ ألي  دون فرض أي رسوم إسترداد إن مهموحداتهم يبل سريان أي تغيير 
لتغييرات فأ هذم ا ليعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصول التغيير. الفترة التأ تسبق إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل 

 تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
ويقصد بها أي تغيير ن يعتبر تغييرا  أساسيا  ون يعتبر تغييرا  مهما ، وفأ حالة التغيير وا ل  التغييرات واجبة اإلشعار: -3

أيام  8ل وذل  يب المقترح عن تفاصيل التغيير كتابيا   مالكأ الوحداتو الهيئة ي ل على مدير الصندوق إشعاراإلشعار 
 اح عن تفاصيل التغيير فأ المويع اإللكترونأ لمدير، كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصمن سريان التغيير على األيل
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هذم  لعلن مدير الصندوق عن تفاصيوسي. يوما  من سريان التغيير 21الصندوق  والمويع اإللكترونأ للسوق خالل 
 التغييرات فأ تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 إنهاء صندوق االستثمار (18
 الصندوق:الحانت التأ تستو ل إنهاء 

  فأ حالة رغبة مدير الصندوق فأ إنهاء الصندوق ألي سبل يرام مدير الصندوق مناسبا  إلنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  برغبتل فأ إنهاء الصندوق يبل مدة ن تقل عن 

 الصندوق فيل.

 خفاض ييمة صافأ أصول الصندوق أليل من عشرة ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض. فأ حالة إن
يوما  من  21ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكأ الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا السبل يبل مدة ن تقل عن 

بند تم إستثناء الصندوق من اإللتزام بل خالل هذم الفترة وسيتم اإللتزام بل وت در اإلشارة إلى أن هذا التاريخ إنهاء الصندوق. 
 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ر بديسم 01من تاريخ 

 اإل راءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء فأ إ راءات تصفية الصندوق فور إنتهائل 

 أيام من نهاية التصفية،  5يوم بحد أيصى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكأ الوحدات خالل  30 يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفأ حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبل من األسبال فسيحتفو مدير الصندوق بحق مالكأ الوحدات فأ ذل  

 ة نيمكن لمدير الصندوق تحديدها.األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعل نحقا  بعد بيعل ويد يستغرق ذل  مد

  سيعلن مدير الصندوق فأ المويع اإللكترونأ لمدير الصندوق والمويع اإللكترونأ للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية
 ورد مبالغ مالكأ الوحدات.

 
 مدير الصندوق (19

 مهامل ومسؤولياتل

 .ي ل على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكأ الوحدات 

 تقتضيل اللوائح التنويمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق. العمل بما 

 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة ت ام مالكأ الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسؤون  عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤون  عن عمليات الصندوق وخدماتل اإلدارية 

 ر الصندوق مسؤون  عن التأكد من دية وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من المستندات يكون مدي
 والنشرات الخاصة بالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

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

  مدير الصندوق مسؤون  عن وضع السياسات واإل راءات الخاصة برصد المخاطر التأ تؤثر فأ استثمارات الصندوق، يكون
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقّوم تل  المخاطر بشكل سنوي على األيل.

 .يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج لمرايبة المطابقة واإللتزام للصندوق 

 ين الكادر المؤهل للقيام بهذم المهام والمسؤوليات.يقوم مدير الصندوق بتعي 
 تعيين مدير صندوق من الباطن

   ي وز لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن يكون مرخصا  من يبل هيئة السوق المالية، بشرط أن توضح ذل
 شروط وأحكام الصندوق وبما ن يخل بأي لوائح وتشريعات تنويمية.

  أتعال ومصاريف أي مدير من الباطن من مواردم الخاصة.يدفع مدير الصندوق 

  يعد مدير الصندوق مسؤون  عن إلتزام الصندوق بأحكام اللوائح والتشريعات التنويمية وهذم الشروط واألحكام حتى مع تعيين
 ير المتعمد للمديرمدير من الباطن، كما يعد مسؤون عن أي خسائر تن م من اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقص

 من الباطن.
 العزل أو اإلستبدال

 يحق لهيئة السوق المالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق فأ أي من الحانت التالية:

 . تويف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذل 

  من يبل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص مدير الصندوق فأ ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبل أو تعليقل 

 .فأ حال تقدم مدير الصندوق بطلل إللغاء ترخيصل فأ ممارسة نشاط اإلدارة 

 .فأ حال أخل مدير الصندوق بشكل  وهري بالتزام النوام أو اللوائح التنفيذية 

  و ود شخص آخر مس ل فأ حالة وفاة الشخص المعّين من يبل مدير الصندوق إلدارة الصندوق أو ع زم أو استقالتل مع عدم
لدى مدير الصندوق ويادر على إدارة الصندوق. ويتو ل على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية فأ هذم الحانت 

 خالل يومين من حدوثها.

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

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدير الصندوق البديل.

 أي  دير البديل أو فأإذا عزل مدير الصندوق فسيتويف عن إتخاذ أي يرارات استثمارية تخص الصندوق بم رد تعيين الم
 ويت سابق تحددم الهيئة. 
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 أمين الحفظ (20
 مهامل ومسؤولياتل

  يعد أمين الحفو مسؤون  عن حفو أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكأ الوحدات. وإتخاذ  ميع اإل راءات اإلدارية الالزمة
 لتحقيق ذل .

 ما تقتضيل األنومة واللوائح.ي ل على أمين الحفو فصل أصول الصندوق عن أصولل وأصول عمالئل ب 
 تعيين أمين حفو من الباطن

  ي وز ألمين الحفو تعيين أمين حفو من الباطن يكون مرخصا  من يبل هيئة السوق المالية وبما نيخل بأي لوائح وتشريعات
 تنويمية.

 .يدفع أمين الحفو أتعال ومصاريف أي أمين حفو من الباطن من مواردم الخاصة 

 مسؤون  عن إلتزام أمين الحفو بأحكام اللوائح والتشريعات التنويمية حتى مع تعيين أمين حفو من الباطن،  يعد أمين الحفو
 كما يعد مسؤون عن أي خسائر تن م من اإلحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفو من الباطن.

 دير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن.ني وز ألمين الحفو من الباطن أن يكون تابعا  لم 
 

 العزل أو اإلستبدال
 يحق لهيئة السوق المالية عزل  وإستبدال أمين الحفو فأ أي من الحانت التالية:

 . تويف أمين الحفو عن ممارسة نشاط الحفو دون إشعار الهيئة بذل 

  من يبل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص أمين الحفو فأ ممارسة نشاط الحفو أو سحبل أو تعليقل 

 .فأ حال تقدم أمين الحفو بطلل إللغاء ترخيصل فأ ممارسة نشاط الحفو 

 .فأ حال أخل أمين الحفو بشكل  وهري بالتزام النوام أو اللوائح التنفيذية 

 سوق المالية. ئة الفأ حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفو، يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفو بديل وفقا  لتعليمات هي
كما ي ل على مدير الصندوق وأمين الحفو المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفو البديل بكل سالسة 

يوم األولى من تعيين أمين الحفو البديل، كما يقوم أمين الحفو المعزول وفقا  لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كافة  60خالل ال
 لمرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفو البديل.العقود ا

 ويحق لمدير الصندوق عزل وإستبدال أمين الحفو فأ أي من الحانت التالية:

  فأ حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفو يصل فأ مصلحة مالكأ الوحدات، ويتم ذل  بإرسال خطال
 كتابأ ألمين الحفو.

 ة السوق المالية وحاملأ الوحدات بذل  فورا  وبشكل كتابأ.على مدير الصندوق إشعار هيئ 

  يوما  من تسلم أمين الحفو اإلشعار الكتابأ، وي ل على أمين الحفو المعزول التعاون  30ي ل تعيين أمين للحفو بديل خالل
مناسبا  ثما كان ضروريا  وبشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفو البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفو المعزول حي

 بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفو البديل.

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن فورا  فأ مويعل اإللكترونأ عن ييامل بتعيين أمين حفو بديل، كما يفصح عن ذل  فأ المويع
 اإللكترونأ للسوق.

 
 المحاسب القانوني (21

 اسم المحاسل القانونأ 
 للصندوق، وعنوانل هو:   كمحاسل يانونأدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ يام "م

 +966( 1) 2374740برج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست آند يونغ ص. ل. 

 مهامل ومسؤولياتل 
ن الرأي من الناحية المحاسبية، وي ل أيقوم مدير الصندوق بتعيين محاسل يانونأ للصندوق ليقوم بعملية المرا عة وإبداء 

 يكون المحاسل القانونأ مرخصا  لل ومستقل عن مدير الصندوق وفقا  لمعيار انستقاللية المحدد فأ نوام المحاسبين القانونيين.

 العزل أو اإلستبدال 
قانونأ رفض تعيين المحاسل اليتم تعيين المحاسل القانونأ بأخذ الموافقة من م لس إدارة الصندوق، وي ل على الم لس أن ي

 :التالية الحانت فأ القانونأ المحاسل وإستبدال بعزل الصندوق مدير يو ل أن أو

 مهامل بتأدية متعلقة القانونأ للمحاسل المهنأ السلو  حول ومهمةإدعاءات يائمة  و ود. 

 مستقال   القانونأ المحاسل يعد لم إذا. 

 أمرض بشكل المرا عة مهام لتأدية الكافية والخبرات المؤهالت يمل  ن القانونأ المحاسل أن الصندوق إدارة م لس يرر إذا. 

 المعين القانونأ المحاسل تغيير المحض لتقديرها وفقا   المالية السوق هيئة طلبت إذا. 
 

 أصول الصندوق (22
ي ل على أمين الحفو فصل أصول يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق محفووة بواسطة أمين حفو لصالح الصندوق، وأنل 

 الصندوق عن أصولل وعن أصول عمالئل اآلخرين.
 

كما يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل  ماعأ لمالكأ الوحدات ملكية مشاعة. وني وز أن يكون لمدير 
المشورة أو الموزع أي مصلحة فأ أصول  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفو أو أمين الحفو من الباطن أو مقدم

الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتل  األصول، إن إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفو أو أمين 
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المطالبات  الحفو من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذل  فأ حدود ملكيتل، أو كان مسموحا  بهذم
 بمو ل أحكام نئحة صناديق انستثمار وأفصح عنها فأ هذم الشروط واألحكام أو فأ مذكرة المعلومات.

 
 إقرار من مالك الوحدات (23
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق لقد يمت/يمنا بقراءة الشروط واألحكام
على ذل  أويع بما يفيد فهمأ وإلمامأ وموافقتأ و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق ء بها والموافقة عليهابالصندوق وفهم ما  ا

 .على كل ماسبق
 

  اسم العميل
 

  ريم الحسال ال اري
 

  ال نسية
 

  ريم الهوية
 

  الفرع
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