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 ةيملخص المعلومات الرئيس
 

  إسم صندوق اإلستثمار:
   القابضةصناديق العام مفتوح من فئة  صندوق إستثماري ،األمان متعدد األصولصندوق 
 

 :األهداف االستثمارية
 يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر وتحقيق نمو مستقر للمستثمر.

 
 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته

 والعالمية التي تطرحها شركة األول لالستثمار معيستثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد و السندات وصناديق األسهم المحلية 
إمكانية االستتتتثمار في الصتتتناديق التي تطرحها الشتتتركات المصتتترحة لها من هيئة الستتتوق الماليةن كما يعتبر الصتتتندوق صتتتندو ا  

سعى أوال  إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق عوائد، و د تم تصميمه  ستثماريا   ليل المخاطر ي ن الذين ال للمستثمريا
يحبذون المخاطرة االستثمارية.  الصندوق يستثمر نسبة من إجمالي أصوله في صناديق أسواق النقد. و د يستثمر جزءا  آخر من 
أصتتتوله في مكونات األستتتهم من أجل تعزيز وزيادة عوائدو المتو عة. و بشتتتكل عام يستتتتثمر الصتتتندوق في الصتتتناديق والمنتجات 

 ي تطرحها الشركات المصرحة لها من هيئة السوق المالية.االستثمارية الت
 وتوزع استثمارات أصول الصندوق كالتالي:

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

 مالحظات

صتتتتتتتنتتتاديق األستتتتتتتهم المحليتتتة 
والعتتتالميتتتة، المطروحتتتة طرحتتا  
عاما  والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة 

 المالسوق 

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
لتستثمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحا  عاما  
في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل هيئة 

 السوق المالية.

 ةصتتناديق أستتواق النقد والمرابح
بمختلف العمالت، المطروحتتتتة 
طرحا  عاما  والمرخصتتة من  بل 

 هيئة سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  80%
لتستتتتتثمار  أدنىكحد  الصتتتتندوق
 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحا  عاما  في أسواق النقدلتستثمار في 

المصتتتتتترحة من  بل هيئة المملكة العربية الستتتتتتعودية و
 السوق المالية.

الدخل الثابت والسندات صناديق 
، المطروحة طرحا  والصتتتتتتتكو 

عاما  والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة 
 سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
، والمطروحة طرحا  والصتتكو الستتندات لتستتتثمار في 

عاما  في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل 
 هيئة السوق المالية.

  
 3من أصول الصندوق في أي صندوق استثماري على أن تكون استثمارات الصندوق في  %5يجوز استثمار نسبة أ ل من 

في أي منها. واستنادا  إلى ظروف السوق أو لالحتفاظ  %50من أصوله و ال تزيد عن  %5صناديق استثمارية أخرى ال تقل عن 
بالحد األدنى من متطلبات السيولة، يجوز للمدير وفقا  لتقديرو أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو 

في أي و ت من األو ات  أدوات مالية ذات آجال  صيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثمارها. و يجوز للمدير أن يودع
 ذل  المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عال ة وذل  بالشروط التي يراها المدير مالئمة.

وال يمل  المستتتتثمرون في هذا الصتتتندوق وحدات في االستتتتثمارات المتفرعة عن الصتتتندوق، لكنهم يملكون وحدات تمثل أموالهم 
 المستثمرة في الصندوق نفسه.
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 :وصف المخاطر
عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمراالستثمار في الصندوق على درجة منخفضة من المخاطر، وينطوي 

وال  بمفردو عن أي  رار ؤمالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مس
إن سعر عليه ف  د يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناء  و استثماراته.يتخذو بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب 

وحدات الصندوق  د ينخفض أو يرتفع تبعا  لذل ، وبالتالي فعندما يسترد المستثمر أمواله من الصندوق  د ال يحصل على نفس 
 كما وجب التنويه على اآلتي:المبلغ األساسي الذي استثمرو فيه. 

 السابق أو األداء السابق للمؤشر ارسترشادي ال يعد مؤشرا  على أداء الصندوق في المستقبل. أن أداء الصندوق 

  أنه ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءو مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر
 أو يماثل األداء السابق.

 شكل من األشكال إيداعا  لدى أي بن . أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد بأي 

 .أن االستثمار في الصندوق  د يؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة 
 

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

 :مخاطر السوق 
و العالمية بجانب صتتتتناديق مختلطة من االستتتتتثمارات ذات الفائدة الثابتة  يستتتتتثمر الصتتتتندوق في صتتتتناديق األستتتتهم المحلية

 والسندات واستثمارات األسواق المالية والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق.
 

  :مخاطر السيولة 
ابتة ة الثيستثمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية بجانب صناديق مختلطة من االستثمارات ذات الفائد

واستثمارات األسواق المالية بما يمكن معه بيع وشراء وحدات الصندوق بدون أي تغيرات كبيرة في األسعار خالل فترة 
زمنية  صيرة جدا  و لكن  د تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقرارو و  د تصبح بعض المحافظ والصناديق 

 فيها نتيجة التداول المحدود فيها. أ ل سيولة وأكثر صعوبة في االستثمار
 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
يستتتتتثمر الصتتتتندوق في صتتتتناديق األستتتتهم المحلية و العالمية بجانب صتتتتناديق مختلطة من االستتتتتثمارات ذات الفائدة الثابتة 

ذل  يكون المشتتتتتتركين في والستتتتتندات واستتتتتتثمارات األستتتتتواق المالية، والمقدومة بال  الستتتتتعودي أو أي عمالت أخرى وب
 الصندوق معرضين لمخاطر التقلبات ألسعار الصرف في تل  العمالت.

 

 :المخاطر االئتمانية 
المخاطر االئتمانية لصتتتتتتتفقات أدوات ستتتتتتتوق النقد هي تل  التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مقترض في الوفاء بالتزاماته 

 تفق عليها بينهما.التعا دية مع الطرف المتعا د معه وفقا للشروط الم
 

 :المخاطر القانونية 
صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات  انونية 
عليها من  بل الستتلطات الحكومية المختصتتة بالتنظيم وارشتتراف والر ابة عليها، وكذل  من  بل المستتتثمرين، و بالتالي يمكن 

 يؤثر على  يمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تل  الصناديق.أن 
 

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

، كما  د تتأثر بالتغيرات في ستتياستتة الحكومة ونظام الضتترائب واألنظمة أو تتعلق بالستتلطات ارشتترافية والتنظيمية والر ابية
 وأسعـار الفائدة أو  د تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألسهم أو الوحدات المستثمر فيها.

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
ي مدير الصتتتندوق وخاصتتتة كبار موظفيه مما يعتمد أداء أي صتتتندوق استتتتثماري إلى حد بعيد على  درات وإمكانيات موظف

 يؤثر بشكل كبير على أداء الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر البديل المناسب.
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 :بيانات األداء

 

  العائد الكلي 

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر
إجمالي 
 الصندوق العائد

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

13.50% 4.43% 9.97% 5.21% 4.99% 0.73% 3.32% 1.28% 
صندوق األمان متعدد 

 األصول

 

 عوائد السنوات الماضية مقارنة بالمؤشر االسترشادي 

 
 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له مجموعة من مدير الصندوق بتحصيل رسوم يقوم 

 األتعاب والمصاريف. أدناو ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.
 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

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

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

الرسوم 
والمصاريف 
المتعلقة 

بالصناديق التي 
يستثمر بها 
 الصندوق

تخضع استثمارات الصندوق إلي رسوم 
الصناديق المستثمرة فيها ومصاريف 

 باستثناء رسوم االشترا 

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 
 المستثمر به

تحتسب على كل صندوق 
استثماري مستثمر به حسب 
 شروط وأحكام ذل  الصندوق.

رسوم 
 االشترا  

مقدما  هي الرسوم التي يدفعها المشتر  
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارشترا 

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

رسوم 
 االسترداد

دفعها المستثمر )حامل هي الرسوم التي ي
الوحدات( عند إستردادو بشكل كلي أو 
 جزئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمد ق 

هي رسوم تدفع لمد ق الحسابات المستقل 
بيانات الصندوق  مقابل أتعاب مراجعة

 المالية

   30,000مبلغ 
سعودي بحد أ صى 

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fund Benchmark
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الحسابات 
 المستقل

يدفعها الصندوق بشكل 
 سنوي

مكافئات 
أعضاء مجلس 
االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 
 ارشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 
ارجتماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالمجلس 
نرجو مراجعة المثال 
التوضيحي بعد هذو 

 القائمة أدناو

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
  سعودي عن كل إجتماع 

 ع إجتماعين خالل السنة بوا
تشتر  في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

   2,000بارضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

ن اليوجد حيث أ
الصندوق اليخضع 
 لر ابة الهيئة الشرعية

اليوجد حيث أن الصندوق اليتبع 
المعايير الشرعية، فال يتم 
ارشراف عليه من  بل الهيئة 

 الشرعية

تكاليف التمويل 
 )اال تراض(

يتم فرض هذو الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 
ق ل وفالصندوق وفقاد للحاجة لذل  التموي

مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 
 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

الية السعودية وهي رسوم تدفع للسوق الم
)تداول( مقابل نشر معلومات الصندوق بما 

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ابية
 السوق المالية مقابل الخدمات الر ابية

 المقدمة للصندوق

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المؤشر اررشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اررشادي

   15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 

صندوق تركيزها بال
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفظ، أدناو 

 توجد التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

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

 طرفه بارضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

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

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

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

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

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

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

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

 (.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. 4,000صندوق لهما ما مجموع  مستقلين يدفع ال
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لاير سنعودي في السننة. وفي وال داد  4,800فبحسنب   ا المثال يكو  مجموع ما يدفع  الصنندوق لضعضنال المسنتقلين  -

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000ي مبلغ ياوق يتحمل  

 

 رسوم الحفظ

( ارستثمار في صناديق األسهم 1  للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد مبلغ 
ي لكل   سعود 50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  %0.050بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 
( ارستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 

 .  سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية 50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  0.0175%
 

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

 www.alawwalinvest.comالمو ع ارلكتروني لمدير الصندوق  -
 مكاتب وفروع مدير الصندوق -
 8001242442بمراسلة مدير الصندوق على العنوان الموضح في الفقرة التالية، أو بارتصال بالهاتف المجاني  -
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:
، والتي 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص ر م 

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

هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 
 8001242442مجاني: 

www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 
  

 الحفظ: اسم وعنوان أمين
، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص ر م 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

 
وفقا  لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس كصندوق استثماري عام مفتوح  جرى تأسيس صندوق األمان متعدد األصول

هيئة السوق المالية. كما أن مذكرة المعلومات هذو ومحتوياتها خاضعة ألحكام لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة 
 وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذو النسخة تتضمن آخر التعديالت والتحديثات.

 
 ن تحذيري:بيا

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

 
 
 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 

 
 

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

 إسم الصندوق:صندوق األمان متعدد األصول   
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 

 فئة الصندوق: الصناديق القابضة
 
 
 

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة لقد روجعت مذكرة المعلومات من  بل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. 
الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن د ة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء 
 مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على

 المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.
 
 

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

عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار 
 يفي الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة ف

 الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد أن  رار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
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 صندوق االستثمار (1

 

 صندوق األمان متعدد األصول اسم صندوق االستثمار

 م 2009مارس  02 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

االستثمار وطرح تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق 
 وحداته

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

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

 ال  السعودي عملة صندوق االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 
 لصندوق االستثماراألهداف االستثمارية 

يعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة الصناديق القابضة، يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال 
 المستثمر وتحقيق نمو مستقر للمستثمر.

 
 أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق وسياسات التركيز

قد و السندات وصناديق األسهم المحلية والعالمية التي تطرحها شركة األول لالستثمار مع يستثمر الصندوق في صناديق أسواق الن
إمكانية االستتتتثمار في الصتتتناديق التي تطرحها الشتتتركات المصتتترحة لها من هيئة الستتتوق الماليةن كما يعتبر الصتتتندوق صتتتندو ا  

سعى أوال  إلى المحافظة على رأس المال ا ستثماريا   ليل المخاطر ي لمستثمر وتحقيق عوائد، و د تم تصميمه للمستثمرين الذين ال ا
يحبذون المخاطرة االستثمارية.  الصندوق يستثمر نسبة من إجمالي أصوله في صناديق أسواق النقد. و د يستثمر جزءا  آخر من 

ي الصتتتناديق والمنتجات أصتتتوله في مكونات األستتتهم من أجل تعزيز وزيادة عوائدو المتو عة. و بشتتتكل عام يستتتتثمر الصتتتندوق ف
 االستثمارية التي تطرحها الشركات المصرحة لها من هيئة السوق المالية.

 وتوزع استثمارات أصول الصندوق كالتالي:

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

 مالحظات

صتتتتتتتنتتتاديق األستتتتتتتهم المحليتتتة 
طرحتتا  والعتتتالميتتتة، المطروحتتتة 

عاما  والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة 
 سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
لتستثمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحا  عاما  
في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل هيئة 

 المالية.السوق 

صتتناديق أستتواق النقد والمرابحة 
بمختلف العمالت، المطروحتتتتة 
طرحا  عاما  والمرخصتتة من  بل 

 هيئة سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  80%
كحد أدنى لتستتتتتثمار  الصتتتتندوق
 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
 عاما  في ، والمطروحة طرحا  أسواق النقدلتستثمار في 

المملكة العربية الستتتتتتعودية والمصتتتتتترحة من  بل هيئة 
 السوق المالية.

الدخل الثابت والسندات صناديق 
، المطروحة طرحا  والصتتتتتتتكو 

عاما  والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة 
 سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

تثمار التي تهدف تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتت
، والمطروحة طرحا  الستتندات والصتتكو لتستتتثمار في 

عاما  في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل 
 هيئة السوق المالية.

  
 3من أصول الصندوق في أي صندوق استثماري على أن تكون استثمارات الصندوق في  %5يجوز استثمار نسبة أ ل من 
في أي منها. واستنادا  إلى ظروف السوق أو لالحتفاظ  %50من أصوله و ال تزيد عن  %5ال تقل عن  صناديق استثمارية أخرى

بالحد األدنى من متطلبات السيولة، يجوز للمدير وفقا  لتقديرو أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو 
ادة استثمارها. و يجوز للمدير أن يودع في أي و ت من األو ات أدوات مالية ذات آجال  صيرة كيفما يكون الحال إلى حين إع

 ذل  المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عال ة وذل  بالشروط التي يراها المدير مالئمة.
وال يمل  المستتتتثمرون في هذا الصتتتندوق وحدات في االستتتتثمارات المتفرعة عن الصتتتندوق، لكنهم يملكون وحدات تمثل أموالهم 

 الصندوق نفسه.المستثمرة في 
 

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع فيها الصندوق استثماراته
 األسواق المالية بالمملكة العربية السعودية فقط الغير 

 
 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ القرار االستثماري

يلتزم مدير الصتتتتتتتندوق من خالل مبدأ العناية الواجبة، ومن خالل دورو كمدير للصتتتتتتتندوق بالقيام بكل أمانه ومهنية وبالحد 
المعقول بإتخاذ  رارات استتتثمارية مبنية على أستتس رصتتينة. ويستتتعين مدير الصتتندوق بمجموعة من كوادرو للقيام بمراجعة 

التي يستتتثمر فيها الصتتندوق. ويعتمد مدير الصتتندوق على األبحاث الداخلية  االستتتراتيجيات والجدوى االستتتثمارية لألصتتول
و/أو األبحاث التي تقوم بها شركات ومؤسسات مالية وبحثية أخرى سواء كانت تل  األبحاث متاحة للعامة أو كان الحصول 



 األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 9 - 

لمدير الصتتتتتتندوق مجموعة من  على تل  األبحاث وفق عال ة تعا دية بين مدير الصتتتتتتندوق ومقدمي تل  األبحاث. كما تتوفر
 األدوات التي توفر األبحاث والمعلومات والبيانات عن األوراق المالية والشركات ومختلف أنواع األصول. 

 
 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

أدوات مالية يجوز للصتتندوق ارستتتثمار فيها  ال يجوز للصتتندوق االستتتثمار في أي ور ة مالية بخالف ما تم ذكرو ستتابقا من
ستثمر في أي أصل  د ينطوي  شر، كما ال ي شكل مبا سبيل المثال ال يجوز للصندوق ارستثمار في األسهم والصكو  ب على 

 على التزامات مالية غير محددة.
 

 ار فيهاأي  يد آخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثم
 ال يوجد
 

 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق أخرى
يجوز للصندوق االستثمار بالصناديق االستثمارية المطروحة طرحا  عاما  بالمملكة العربية السعودية والمرخصة من  بل هيئة 

ق شاملة  الصناديق التي يديرها مدير الصندوق وف رعيةمع الضوابط الش ةمتوافقشريطة أن تكون السوق المالية أيا  كان فئتها 
من  يمة صافي أصول الصندوق،  %50ما تقتضيه أهداف الصندوق على أن ال يتجاوز االستثمار في صندوق واحد نسبة 

 ويقوم باالستثمار بعد إجراء الفحص الواجب للتأكد من جدوى االستثمار في تل  الصناديق. 
 

 راض ورهن األصولصالحيات وسياسات اال ت
من  يمة صتتتتتافي أصتتتتتول الصتتتتتندوق، فيما عدا ار تراض لهدف تلبية ارستتتتتتردادات من  %10الحد األعلى لال تراض هو 

 الصندوق. و د يقوم مدير الصندوق برهن أصل أو مجموعة من أصوله وذل  مقابل المبالغ التي يقترضها.
 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
 الصندوق من فئة الصناديق القابضة. ال ينطبق لكون

 
 سياسة مدير الصندوق ردارة المخاطر

يقوم مدير الصتتندوق برصتتد المخاطر التي  د تؤثر في استتتثمارات الصتتندوق، ويتخذ ارجراءات الالزمة تجاو تل  المخاطر 
 كالتالي:

آخر األخبار والمستجدات على الساحة يقوم مدير الصندوق بمرا بة أداء الصندوق بشكل يومي كما يقوم بارطالع على  -1
 ار تصادية مما  د يؤثر على أصول الصندوق.

يقوم مدير الصتتندوق بعقد إجتماع شتتهري مع الكادر المستتؤول عن إدارة الصتتندوق رستتتعراض أداء الصتتندوق وتوزيع  -2
 األصول وآخر المستجدات المتعلقة باألصول التي يستثمر بها الصندوق.

بإجراء دراستتتتات العناية الواجبة المتعلقة باألصتتتتول التي يستتتتتثمر بها الصتتتتندوق، وتشتتتتتمل تل  يقوم مدير الصتتتتندوق  -3
 الدراسات على تحليل وتقويم المخاطر لألصول التي يستثمر بها الصندوق.

 يتعامل الصندوق مع أي حدث مستجد يؤثر على مخاطر الصندوق على وجه السرعة فور حصول العلم بذل  الحدث. -4
 

 المؤشر االسترشادي والمنهجية المتبعة لحساب المؤشرمعلومات 
 مؤشر إرشادي خاص مكون من التالي:يستخدم الصندوق 

 (.%85مؤشر ودائع ال  في البنو  السعودية لمدة ثالثة أشهر) .1
 (.%8.25مؤشر ستاندرد اند بورز العالمي ) .2
 (.%6.75مؤشر ستاندرد اند بورز السعودية ) .3

شر بشكل مستقل من  بل شركة اس أند بي داو جونز، وذل  بضرب العوائد اليومية للمؤشرات المكونة للمؤشر يتم حساب المؤ
الخاص بالصندوق في النسب المخصصة لكل مؤشر وبعد جمعها يتم الحصول على العائد اليومي الخاص بالصندوق. 

 وبإستخدام هذا العائد يتم احتساب  يمة المؤشر الخاص بالصندوق.
 

 ستثمار في المشتقاتاال
 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي نوع من أنواع المشتقات بشكل مباشر.

 
 ارعفاءات الممنوحة من الهيئة بشأن أي  يود أو حدود على االستثمار

 ال يوجد
 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3
عن طبيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمرينطوي االستثمار في الصندوق على درجة منخفضة من المخاطر، و

وال  بمفردو عن أي  رار ؤمالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مس
إن سعر عليه ف  د يكون الصندوق عرضة لتقلبات السوق، وبناء  و يتخذو بخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب استثماراته.

وحدات الصندوق  د ينخفض أو يرتفع تبعا  لذل ، وبالتالي فعندما يسترد المستثمر أمواله من الصندوق  د ال يحصل على نفس 
 كما وجب التنويه على اآلتي:المبلغ األساسي الذي استثمرو فيه. 
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   على أداء الصندوق في المستقبل. أن أداء الصندوق السابق أو األداء السابق للمؤشر ارسترشادي ال يعد مؤشرا 

  أنه ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األداء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءو مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر
 أو يماثل األداء السابق.

 . أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد بأي شكل من األشكال إيداعا  لدى أي بن 

 دوق  د يؤدي إلى خسارة كامل المبالغ المستثمرة.أن االستثمار في الصن 
 

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

 :مخاطر السوق 
تة الفائدة الثابيستتتتتثمر الصتتتتندوق في صتتتتناديق األستتتتهم المحلية و العالمية بجانب صتتتتناديق مختلطة من االستتتتتثمارات ذات 

 والسندات واستثمارات األسواق المالية والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق.
 

  :مخاطر السيولة 
يستثمر الصندوق في صناديق األسهم المحلية و العالمية بجانب صناديق مختلطة من االستثمارات ذات الفائدة الثابتة 

يع وشراء وحدات الصندوق بدون أي تغيرات كبيرة في األسعار خالل فترة واستثمارات األسواق المالية بما يمكن معه ب
زمنية  صيرة جدا  و لكن  د تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقرارو و  د تصبح بعض المحافظ والصناديق 

 أ ل سيولة وأكثر صعوبة في االستثمار فيها نتيجة التداول المحدود فيها.
 

 بأسعار العمالت: المخاطر المتعلقة 
يستتتتتثمر الصتتتتندوق في صتتتتناديق األستتتتهم المحلية و العالمية بجانب صتتتتناديق مختلطة من االستتتتتثمارات ذات الفائدة الثابتة 
والستتتتتندات واستتتتتتثمارات األستتتتتواق المالية، والمقدومة بال  الستتتتتعودي أو أي عمالت أخرى وبذل  يكون المشتتتتتتركين في 

 ت ألسعار الصرف في تل  العمالت.الصندوق معرضين لمخاطر التقلبا
 

 :المخاطر االئتمانية 
المخاطر االئتمانية لصتتتتتتتفقات أدوات ستتتتتتتوق النقد هي تل  التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مقترض في الوفاء بالتزاماته 

 التعا دية مع الطرف المتعا د معه وفقا للشروط المتفق عليها بينهما.
 

 :المخاطر القانونية 
االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات  انونية صناديق 

عليها من  بل الستتلطات الحكومية المختصتتة بالتنظيم وارشتتراف والر ابة عليها، وكذل  من  بل المستتتثمرين، و بالتالي يمكن 
 وق في تل  الصناديق.أن يؤثر على  يمة االستثمارات التي يستثمرها الصند

 

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

م الضتترائب اواألنظمة أو تتعلق بالستتلطات ارشتترافية والتنظيمية والر ابية، كما  د تتأثر بالتغيرات في ستتياستتة الحكومة ونظ
 وأسعـار الفائدة أو  د تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألسهم أو الوحدات المستثمر فيها.

 

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

 ل كبير على أداء الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر البديل المناسب.يؤثر بشك
 
 معلومات عامة (4

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق
نمية رأس المال تحقيق ت هدفيستهدف الصندوق تل  الفئة من المستثمرين الراغبين في االستثمار بصندوق منخفض المخاطر ب

حدود المعقول على المدى الطويل، ويرغب المستثمرين في هذا الصندوق بتنويع استثماراتهم ويقبلون  وتحقيق نمو فيالمستثمر 
أن يتعرضوا بشكل محدود لمخاطر االستثمار في صناديق األسهم التي تصنف على أنها استثمارات عالية المخاطر في سبيل 

دوق طبيعة مخاطر الصندوق ويقبلون ويتحملون الخسائر تحسين أداء استثماراتهم، كما يدر  المستثمرون المهتمون بالصن
 .التي  د تنجم نتيجة استثمارهم )اشتراكهم( بالصندوق

 
 سياسة توزيع األرباح

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

  العائد الكلي 

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر
إجمالي 
 الصندوق العائد

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

13.50% 4.43% 9.97% 5.21% 4.99% 0.73% 3.32% 1.28% 
صندوق األمان متعدد 

 األصول

 
 

  السنوات الماضية مقارنة بالمؤشر االسترشاديعوائد 

 
 

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

 تقارير الصندوق 
 ارلكتروني لمدير الصندوقان تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل المو ع 

www.alawwalinvest.com 
 

 حقوق مالكي الوحدات
يتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من  بل مدير الصندوق. أدناو توضيح لحقوق لمالكي 

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

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

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

 و األوكام.

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

 

 مسؤوليات مالكي الوحدات
ات والتزام فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات الستثمارو في الصندوق أو جزء منه، اليكون مال  الوحدات مسؤوال  عن ديون

 الصندوق.
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-4.00%

-2.00%
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2.00%

4.00%

6.00%
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http://www.alawwalinvest.com/
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 إنهاء صندوق االستثمار
 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراو مدير الصندوق مناسبا  رنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21 بل مدة ال تقل عن بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برغبته في إنهاء الصندوق 

 الصندوق فيه.

  .في حالة إنخفاض  يمة صافي أصول الصندوق أل ل من عشرة ماليين   سعودي خالل ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض
يوما  من  21مدة ال تقل عن ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا السبب  بل 

 تاريخ إنهاء الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

  فية، أيام من نهاية التص 5يوم بحد أ صى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفظ مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذل  
 األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقا  بعد بيعه و د يستغرق ذل  مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

 لصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية سيعلن مدير الصندوق في المو ع ارلكتروني لمدير ا
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

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

بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له مجموعة من  يقوم مدير الصندوق
 األتعاب والمصاريف. أدناو ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

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

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

الرسوم 
والمصاريف 
المتعلقة 

بالصناديق التي 
يستثمر بها 
 الصندوق

ستثمارات الصندوق إلي رسوم تخضع ا
الصناديق المستثمرة فيها ومصاريف 

 باستثناء رسوم االشترا 

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 
 المستثمر به

تحتسب على كل صندوق 
استثماري مستثمر به حسب 
 شروط وأحكام ذل  الصندوق.

رسوم 
 االشترا  

 هي الرسوم التي يدفعها المشتر  مقدما  
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارشترا 

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

رسوم 
 االسترداد

المستثمر )حامل هي الرسوم التي يدفعها 
الوحدات( عند إستردادو بشكل كلي أو 
 جزئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمد ق 
الحسابات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمد ق الحسابات المستقل 
بيانات الصندوق مقابل أتعاب مراجعة 

 المالية

   30,000مبلغ 
سعودي بحد أ صى 
يدفعها الصندوق بشكل 

 سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضاء مجلس 
االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 
 ارشرافية المتعلقة بالصندوق

د تحديد المقدار يعتم
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 
ارجتماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالمجلس 
نرجو مراجعة المثال 
التوضيحي بعد هذو 

 القائمة أدناو

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
  سعودي عن كل إجتماع 

جتماعين خالل السنة بوا ع إ
تشتر  في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

   2,000بارضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 



 األمان متعدد األصول صندوق
 

 - 13 - 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

اليوجد حيث أن 
صندوق اليخضع ال

 لر ابة الهيئة الشرعية

اليوجد حيث أن الصندوق اليتبع 
المعايير الشرعية، فال يتم 
ارشراف عليه من  بل الهيئة 

 الشرعية

تكاليف التمويل 
 )اال تراض(

يتم فرض هذو الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 
 قالصندوق وفقاد للحاجة لذل  التمويل وف
مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

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

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ابية
السوق المالية مقابل الخدمات الر ابية 

 قدمة للصندوقالم

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المؤشر اررشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اررشادي

   15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 
تركيزها بالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفظ، أدناو 

 توجد التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

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

 طرفه بارضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

بشكل  ، تحتسبمكافأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنويسوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 

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

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

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 توضيحي:مثال 

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

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

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

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

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

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

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000ياوق  يتحمل  ي مبلغ

 

 رسوم الحفظ

( ارستثمار في صناديق األسهم 1  للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد مبلغ 
  سعودي لكل  50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  %0.050بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 
( ارستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 

 .  سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية 50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  0.0175%
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 م: 2017/12/31المنتهية في المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة 

 مالحظات

المصاريف الفعلية 
المحملة على 
الصندوق 

 2017خالل
 م)ر.س(

نسبة الرسوم من 
صافي قيمة 

 األصول
 أنواع الرسوم طريقه احتساب الرسوم والمصاريف

 %0.2503 14,012.86 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول 

)أصول الصندوق وتخصم شهرياَ. 
 النسبة المئوية(Xالصندوق

 رسوم اإلدارة 

الصندوق  تم دفعها لمدير
  عند االشتراك

 تدفع مقدماً قبل االشتراك في الصندوق 0.0028% 155.52

 رسوم االشتراك واالسترداد*

يوجدال   0.00 0.0000% 
تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل 
شهر واحد من تاريخ االشتراك وتدفع 

 للصندوق

 %0.5359 30,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

 رسوم مراجع الحسابات المستقل 

 %0.0931 5,211.47 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلينمكافآت 

 %0.0048 266.16 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب وتخصم بشكل يومي من صافي 

 قيمه أصول الصندوق عند إإلقتراض
 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار

 %0.0893 5,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 

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

تحميلها على الصندوقتم   15,000.00 0.2680% 
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. 
 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي

 %0.1340 7,500.00 تم تحميلها على الصندوق
سنوياً. تحتسب بشكل يومي وتخصم 

 )المصاريف اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق 

 استثمار لهيئة السوق المالية

 إجمالي المصاريف 1.3754% 76,990.49  

 2017متوسط صافي قيمة األصول لعام  5,597,625.88  

 

 
حيث أن رستتتوم اإلشتتتترك تدفع مقدما كنستتتبة من مجموع مبل، اإلشتتتتراكم كما أن رستتتوم  يتم إستتتتثناء رستتتوم اإلشتتتتراك واإلستتتترداد من إجمالي المصتتتاريف*

 اإلسترداد تدفع للصندوق.

 

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

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

 رسوم اإلدارة 0.2503% 25.03

 رسوم مراجع الحسابات المستقل 0.5359% 53.59

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 0.0931% 9.31

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0048% 0.48

 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق 0.0893% 8.93

 رسوم إنشاء مؤشر إرشادي 0.2680% 26.80

 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق المالية 0.1340% 13.40

137.54 
إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضيه للعميل 

  الواحد
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 الصناديق التي يمكن للصندوق اإلستثمار فيها و نسب مصاريفها      

مجموع نسبة 
 المصاريف

   اسم الصندوق الرسوم اإلداريةنسبة  رسوم أخرى

 1 صندوق األسهم السعودية 1.95% 0.23% 2.18%

 2 صندوق اليسر األسهم السعودية 1.95% 0.18% 2.13%

 3 صندوق اسهم المؤسسات المالية السعودية 1.95% 0.20% 2.15%

 4 صندوق األسهم الخليجية 1.95% 0.27% 2.22%

 5 لألسهم الخليجيةصندوق اليسر  1.95% 1.04% 2.99%

 6 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية 1.00% 0.27% 1.27%

 7 صندوق أسواق النقد باللاير السعودي 0.50% 0.02% 0.52%

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

 9 صندوق المرابحة و الصكوك 0.50% 0.00% 0.50%

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

 

 نسبة المصاريف القصوى حسب توزيع األصول اإلفتراضي      

   اسم الصندوق نسبة المصاريف توزيع األصول اإلفتراضي* نسبة المصاريف المعينة

 1 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 2.99% 50.00% 1.49%

 2 األسهم الخليجيةصندوق  2.22% 45.00% 1.00%

 3 صندوق األسهم السعودية 2.18% 5.00% 0.11%

   مجموع نسب المصاريف القصوى حسب توزيع األصول اإلفتراضي 2.60%

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

 اإلستراتيجيات اإلستثمارية المطبقة لدى مدير الصندوق.   

 
 التقويم والتسعير (6

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

الصناديق االستثمارية المطروحة طرحا  
عاما  في الممملكة العربية السعودية 
 والمرخصة من  بل هيئة السوق المالية  

 آخر سعر وحدة معلن في مو ع مدير الصندوق أو في مو ع تداول

 

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

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوع بالمملكة العربية السعودية.
 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
صى أسبوع أ بداية يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير بحد 

من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فوراد عن أي خطأ يشكل ما نسبته 
أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراد في مو عه ارلكتروني والمو ع ارلكتروني للسوق )تداول( وفي  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

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

 يتم جمع  يمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق. -
مة والمذكورة في البند السابع من هذو الشروط يتم احتساب صافي  يمة األصول بخصم جميع الرسوم والتكاليف المتراك -

 واألحكام من مجموع  يمة األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق.
 يتم احتساب سعر وحدة الصندوق بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات المصدرة. -
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 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
دير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق )تداول( بشكل يومي بالحد يتم نشر سعر الوحدة من خالل المو ع ارلكتروني لم

 األ صى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامل (7

 

 تفاصيل الطرح األولي 
 ال ينطبق

 

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

 العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
 الموعد النهائي لقبول الطلبات:  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  بجميع أيام التعامل. -

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
مستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق )االشترا  في الصندوق( تعبئة نموذج االشترا  في صناديق يتعين على ال

سليمه لشركة األول لالستثمار مع: )أ( تفويض بالخصم على الحساب االستثماري للمشتر  لدى الشركة أو )ب(  االستثمار وت
وجد لديه حستتتتاب إستتتتتثماري مع الشتتتتركة فيتوجب عليه فتح حستتتتاب في حالة كان المشتتتتتر  ال ي –المبالغ الالزمة لالشتتتتترا  

إستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشترا  في الصندوق يشتر  فيه للمرة األولى فعليه  راءة شروط وأحكام الصندوق مع 
ر  ستتتند يفيد بأن المشتتتمذكرة المعلومات والمستتتندات األخرى لصتتندوق االستتتثمار  بل االشتتترا . كما أن التو يع على هذا الم

كه نافذا  دون التو يع. أما بالنستتتبة للمشتتتتركين الراغبين في بيع ا)مال  الوحدات(  د  بل هذو الشتتتروط واألحكام وال يعتبر اشتتتتر
وحدات الصتتندوق )االستتترداد من الصتتندوق( فيتوجب عليهم تعبئة نموذج االستتترداد من صتتناديق االستتتثمار وتستتليمه لشتتركة 

 تثمار ليتم  بول طلب االسترداد.األول لالس
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
  سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشترا  إضافي بالصندوق هو  10,000المبلغ األدنى لالشترا  االبتدائي بالصندوق هو  -

   سعودي. 1,000
  سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار  1,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 المشتر  إلى أ ل من الحد األدنى لمبلغ االشترا  االبتدائي المحدد للصندوق، فإنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.
 .أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق -
 

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
يتم تجميع كافة طلبات االشتر  واالسترداد من الصندوق يوميا  وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي. 

يوم تجميع الطلبات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشترا و
غ المستردة تودع المبالف تنفيذ الطلب( وتخصم مبالغ االشترا  فوراد عند  بول طلب االشترا ، أما بالنسبة لطلب ارسترداد

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

عند إستالم طلب االشترا  كامال  مع المبلغ بعملة الصندوق  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم  بول الطلب وينفذ 
يوم تنفيذ الطلب )ارثنين(. وفي حالة إستالم المبلغ بغير عملة  –ارشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

الصندوق فال يعتبر إشترا  العميل نافذا  إال في حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المبلغ 
عر الوحدة نفذ ارشترا  على أساس سيلب ويتم  بول الطبعملة الصندوق فإذا تم ذل   بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد ف

 أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق )أو إستالم الطلب( بعد الساعة )ارثنين( يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
وم العمل الذي في ي الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم  بول االشترا  في يوم العمل التالي )ارثنين( على أساس السعر المعلن

 .يوم تنفيذ الطلب )الثالثاء( –يليه 
 الصندوق: إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 
ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامال   بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم  بول الطلب و االستردادعند إستالم طلب 

ي حالة إستالم . أما فويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم األربعاء )ارثنين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي
 في يوم العمل التالي )ارثنين( على أساس السعر المعلن ارستردادالطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم  بول 

 .الخميسوائد لمال  الوحدات يوم ويتم دفع الع ثاء()الثال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العمل الذي يليه
 

  مكان تقديم الطلبات 
 يتم تقديم كافة طلبات ارشترا  وارسترداد من خالل فروع ومكاتب مدير الصندوق.

 

  سجل مالكي الوحدات 
 يتعين على مدير الصندوق حفظ وصيانة سجل مالكي الوحدات، ويتم ذل  في المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
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  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب اإلجراءات 
في حالة نزول صافي  يمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين   سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

الية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية مسؤول المطابقة وارلتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق الم
لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من ارشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذل  بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير 

ن ندوق موتجدر ارشارة إلى أن هذا البند بكامله تم إستثناء الصالصندوق بإتخاذات ارجراءات الالزمة رنهاء الصندوق. 
 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ر بديسم 01ارلتزام به خالل هذو الفترة وسيتم ارلتزام به من تاريخ 

 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع إجمالي نسبة جمييجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ 

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

أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، فيجب ذل  عند طلب التعليق من  بل هيئة السوق المالية، ويجوز لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

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

جوهرية لصافي  يمة أصول  بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها
 الصندوق.

 
 أدناو ارجراءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق المفروض من  بل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 الحفظ حول ذل  بصورة منتظمة.مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين  -
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء  -

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في ارشعار عن التعليق وارفصاح عن ذل  في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق 
 روني للسوق.والمو ع ارلكت

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم تجميع كافة طلبات ارسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي، في حالة تجاوز مجموع  يمة 

على أن يتم ذل   من صافي  يمة أصول الصندوق فيجوز لمدير الصندوق تأجيل الطلبات %10طلبات االسترداد ما نسبته 
 بشكل جزئي نسبة وتناسب مع حجم كل عملية إسترداد. وتعطى طلبات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العمل التالي.

 
 خصائص الوحدات (8

يمكن للمدير وفقا  لتقديرو المطلق ودون ارخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذو الشروط واألحكام أن يصدر عددا  غير محدد 
الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لكل وحدة  من

أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون بالتناسب )كل حسب نسبة حصته( صافي موجودات الصندوق حسب 
 عدد الوحدات المحتفظ بها في الصندوق حينئذ.

 
 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءو وتقرير مجلس إدارة  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم إتاحته للجمهور خالل 

نهاية العام الميالدي. ويتم نشرو في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق والمو ع االلكتروني يوما  من  91مدة التتجاوز 
على عنوان مدير  الثرواتطلب خطي يوجه ردارة  بإرسالللسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذل  

 الصندوق.  

 :لق بالصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية ويحتوي على معلومات مهمة تتع التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوما  من نهاية فترة التقرير. ويتم نشرو في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق  56ويتم إتاحته للجمهور خالل مدة التتجاوز 

وات الثر ردارة يوجه خطي طلب بإرسالوالمو ع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذل  
 .الصندوق مدير عنوان على

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهي متوفرة بالمو ع ارلكتروني  2016يقر مدير الصتتتتتتندوق بتوفر القوائم المالية المراجعة كما بنهاية الستتتتتتنة المالية 

 لسوق.لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني ل
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 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 

 الحاليةالوظائف 

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

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

 م إلى اآل (2016

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

 الوظائف السابقة

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

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

 م(2007ى م إل2005. )من  مديي قسم مصيفية الشيكات بالمنطقة الشيقية بالبنك األول 

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

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

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

 م(2010. )لبتيوكيماويات المتقدمةعضو ساب  في مجلس إدارة شيكة ا 

 

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

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

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

 
 الوظائف السابقة

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

 

 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 تناي ية في عدد من المنشئات العائلية الخاصة. )من  عضو في "مجلس 
 

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

 
 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 ( 2017المديي التناي ي، شيكة إنمال األعمال القابضة السعودية )من 

 
 الوظائف السابقة

 .م(2011م إلى 2010)من   المديي التناي ي بدارة تطويي األعمال في شيكة الخيي كابيتال 
  م(2010إلى  م2006)من   الشيكات للمنطقة الغيبية بالبنك األول. مصيفيةمجموعة  -نائب المديي العام 
  م(2006م إلى 2003)من   مجموعة مصيفية الشيكات بالبنك األول. -مديي قطاع 
   م(2003م إلى 2002مديي  ول بمصيفية الشيكات بالبنك األ لي التجاري. )من 
   م(2002م إلى 2000مديي  ول عالقات في مجموعة سامبا المالية. )من 
 م(2000م إلى 1997المالية. )من   محلل ائتماني / مديي عالقة في مجموعة سامبا 
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 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 . )من 
   م الى اال ( 2002مديي العالقات العامة و رئيس مجلس االدارة في شيكة ماين الين . ) من 
 ( . م 1998من  رئيس مجلس ادارة مؤسسة  ر  ي  و للتجارة والمقاوالت                                                                                       )  الى اال 
 م الى اال (2013القا ية . ) من   –دارة شيكة ابزو  رئيس مجلس ا 
   م الى اال (2008عضو مجلس ادارة في شيكة ا اللة البشائي لالستثمار العقاري و التطويي. ) من 
   م الى اال (2015رئيس مجلس ادارة شيكة الشامخة لالستثمارات العقارية. ) من 
 

 الستثمار كعضو مياقب في مجلس إدارة الصندوق. مع وجود مديي إدارة ابلتزام في شيكة األول ل
 

 أمين السر-

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

 ومناقش   دال الصنادي .

 

 اإلجتماع والتصويت-

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

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

 

 المستقلينالمكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء -

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

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

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

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

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

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

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

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

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

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

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

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 تعارض المصالح-

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

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

 وسب نوع وظيوف التضارب.

 

 إلدارة عقود ومسؤوليات أعضاء مجلس ا-

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

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

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

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

 مستوى.  بشكل وثي  وبكاالة ومقدرة رفيعة ال

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

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

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

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

 االستثمار.

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

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

 إقيار  ي توصية ييفعها المصاي في والة تعيين . .5
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وم كية المعلومات و ي مسنننننتند تخي يتضنننننمن إفصننننناوات تتعل   التأكد من اكتمال والتزام شنننننيو  و وكام الصنننننندوق .6

 بالئحة صنادي  االستثمار. بالصندوق ومديي الصندوق وإدارة الصندوق

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

 و وكام الئحة صنادي  االستثمار. المعلومات

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوودات في . .8

 ت والقيارات التي اتخ  ا المجلس.يتم تدوين محاضي االجتماعات التي تبين جميع وقائع ابجتماعا .9

 

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)

 األما  متعدد األصول. صندوق اليسي (4)

 صندوق اليسي الميزا  متعدد األصول. (5)

 صندوق اليسي الطموح متعدد األصول. (6)

 صندوق اليسي لضسهم السعودية. (7)

 صندوق األسهم السعودية. (8)

  سهم المؤسسات المالية السعودية. صندوق (9)

 صندوق األسهم الخليجية. (10)

 صندوق اليسي لضسهم الخليجية. (11)

 السعودي. صندوق  سواق النقد بالييال (12)

 صندوق اليسي للميابحة بالييال السعودي. (13)

 صندوق اليسي للميابحة و الصكو .  (14)

 صندوق اليسي لإلكتتابات األولية. (15)

 
 لجنة الرقابة الشرعية (11

 ال ينطبق على الصندوق
 

 مدير الصندوق (12
     

 مدير الصندوق:
، بتاريخ 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص ر م 

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

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

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

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

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

www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 
 

 أعضاء مجلس اردارة لمدير الصندوق
 عضو مجلس إدارة مستقل –رئيس مجلس اردارة  السيد/ صالح عيد حمدان الحصيني، -1
 عضو مجلس إدارة –العضو المنتدب للبن  األول  السيد/ سورن كرينغ نيكواليزن، -2
 عضو مجلس إدارة مستقل  السيد/ سلمان الدغيثر، -3
 عضو مجلس إدارة مستقل  السيد/ عمر الهوشان، -4
 عضو مجلس إدارة –الرئيس التنفيذي للشركة    السيد/ خالد المعمر، -5

 مهام ومسؤوليات مدير الصندوق

 .يجب على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 

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

 حرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة تجاو مالكي الوحدات.بذل ال 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن عمليات الصندوق وخدماته اردارية 

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

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن أي خسائر تنجم بسبب ارحتيال أو ارهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد 

http://www.shc.com.sa/
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  ق، استثمارات الصندويكون مدير الصندوق مسؤوال  عن وضع السياسات وارجراءات الخاصة برصد المخاطر التي تؤثر في
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقوم تل  المخاطر بشكل سنوي على األ ل.

 .يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج لمرا بة المطابقة وارلتزام للصندوق 

 .يقوم مدير الصندوق بتعيين الكادر المؤهل للقيام بهذو المهام والمسؤوليات 
 

 جانب مدير الصندوقالمهام التي كلف بها طرف ثالث من 
فظ ، كما  ام بتعيين شركة الرياض المالية كأمين ح ام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمحاسب  انوني للصندوق

 ألصول الصندوق
 

 أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدير الصندوق
والمشورة والترتيب والوساطة، إلى جانب هذو األدوار يقر مدير الصندوق بأنه "شخص مرخص له" لمزاولة أعمال اردارة والحفظ 
صندوق إستثماري وعدد من المحافظ الخاصة، التي  15وفي مايتعلق بإدارة الصناديق والمحافظ يقوم مدير الصندوق بإدارة عدد 

 لبعضها أنشطة مشابهة ألنشطة الصندوق.
 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله
 لسوق المالية عزل أو إستبدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة ا

 . تو ف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اردارة دون إشعار الهيئة بذل 

 .إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اردارة أو سحبه أو تعليقه من  بل هيئة السوق المالية 

  رلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اردارة.في حال تقدم مدير الصندوق بطلب 

 .في حال أخل مدير الصندوق بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية 

  في حالة وفاة الشخص المعين من  بل مدير الصندوق ردارة الصندوق أو عجزو أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل
. ويتوجب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذو الحاالت لدى مدير الصندوق و ادر على إدارة الصندوق

 خالل يومين من حدوثها.

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

 العقود المرتبطة بالصندوق إلى مدير الصندوق البديل.

  إذا عزل مدير الصندوق فسيتو ف عن إتخاذ أي  رارات استثمارية تخص الصندوق بمجرد تعيين المدير البديل أو في أي
 و ت سابق تحددو الهيئة. 

 
 أمين الحفظ (13

، بتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص ر م 
 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

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

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

 
 مين الحفظمهام ومسؤوليات أ

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جميع ارجراءات اردارية الالزمة
 لتحقيق ذل .

   عن التزاماته وفقا  ألحكام الئحة صناديق ارستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها يعد أمين الحفظ مسؤوال
طرفا  ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤوال  تجاو مدير 

 ياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيرو المتعمد.الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احت

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه بما تقتضيه األنظمة واللوائح 
 

 المهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب أمين الحفظ
 ال يوجد
 

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

 . تو ف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذل 

 .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من  بل هيئة السوق المالية 

  نشاط الحفظ.في حال تقدم أمين الحفظ بطلب رلغاء ترخيصه في ممارسة 

 .في حال أخل أمين الحفظ بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية 

http://www.riyadcapital.com/
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  .في حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفظ، يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليمات هيئة السوق المالية
ل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة كما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كام

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

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

  في حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذل  بإرسال خطاب
 كتابي ألمين الحفظ.

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بذل  فورا  وبشكل كتابي 

 يوما  من تسلم أمين الحفظ ارشعار الكتابي، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون  30ديل خالل يجب تعيين أمين للحفظ ب
بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفظ المعزول حيثما كان ضروريا  ومناسبا  

 بديل.بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفظ ال

  يقوم مدير الصندوق بارعالن فورا  في مو عه ارلكتروني عن  يامه بتعيين أمين حفظ بديل، كما يفصح عن ذل  في المو ع
 ارلكتروني للسوق.

 
 مستشار االستثمار (14

 ال ينطبق على الصندوق
 

 الموزع (15
 ال ينطبق على الصندوق

 
 المحاسب القانوني (16

 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب  انوني ام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ 
 +966( 1) 2374740برج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست آند يونغ ص. ب. 

 
 مهامه ومسؤولياته

 وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، ويجب أن يكونيقوم مدير الصندوق بتعيين محاسب  انوني للصندوق ليقوم بعملية المراجعة 
 المحاسب القانوني مرخصا  له ومستقل عن مدير الصندوق وفقا  لمعيار االستقاللية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 
 معلومات أخرى (17

 
 سياسات وإجراءات تعارض المصالح
 أو األطراف ذات العال ة و الصندوقمصالح  د ينشأ بين مصالح مدير  تعارضتجنب حصول أي سيحرص مدير الصندوق على 
أو  شركةالفوق مصالح  لصندوقا يالمشتركين فعلى وضع مصالح وسيعمل مدير الصندوق . الصندوقمصالح المشتركين في 

خرين في نفس وعدم تغليب مصتتتتالح مستتتتتثمرين على مصتتتتالح مستتتتتثمرين آ ،أو األطراف األخرى ذات العال ة الصتتتتندوقمدير 
. كما أن الستتياستتات وارجراءات التي ستتتتبع لمعالجة تعارض المصتتالح وأي تعارض مصتتالح محتمل و/أو فعلي ستتيتم الصتتندوق

 تقديمها عند طلبها دون مقابل، ويتم طلبها بإرسال خطاب خطي لمسؤول المطابقة وارلتزام لدى شركة األول لالستثمار.
 

 خاصةسياسات التخفيضات والعموالت ال
لمدير الصتتندوق الحق المطلق بإعطاء خصتتومات وتخفيضتتات على الرستتوم التي يتقاضتتاها كرستتوم اردارة ورستتوم ارشتتترا  في 
الصندوق، و د يعطي تل  الخصومات والتخفيضات لمشتر  واحد أو عدة مشتركين أو كل المشتركين كيفما يراو مدير الصندوق. 

ولة خاصتتة يحصتتل عليها مدير الصتتندوق ستتيتم دفعها للصتتندوق فتعود فائدتها على مالكي أما بالنستتبة للعموالت الخاصتتة، فأي عم
 الوحدات.
 

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

 يتعلق باستثماراتهم في الصندوق.
 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات

 دواعي عقد االجتماع 
يجوز عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سبب كان يراو مدير الصندوق أو أمين الحفظ أو حاملي الوحدات بشرط أن يمتلكون 

 على األ ل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 إجراءات الدعوة لعقد االجتماع 
لصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي يجوز لمدير ا
أيام من تسلمه طلبا  كتابيا  من أمين الحفظ، ويجب كذل  على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي الوحدات  10الوحدات خالل 

على األ ل من  %25أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  أيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو 10خالل 
 يمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لتجتماع بارعالن عن ذل  في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني 
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يام على األ ل من ارجتماع، وبمدة التزيد عن للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  بل عشرة أ
 يوما   بل ارجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ ارجتماع ومكانه وو نه والقرارات المقترحة في ارعالن. 21

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األ ل من  يمة وحدات  %25مجتمعين اليكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا  إال إذا حضرو عدد من مالكي الوحدات يملكون 

الصندوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة رجتماع ثاٍن وذل  بارعالن في المو ع ارلكتروني لمدير 
ثاني بمدة تماع الالصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  بل موعد ارج

أيام، ويعد ارجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في ارجتماع. كما يجوز لكل مال  وحدات  5ال تقل عن 
يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل ل  اردالء بصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها و ت االجتماع و

 إجتماع مالكي الوودات. لتمثيل  في
 

 معلومات و إجراءات تصفية الصندوق
 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراو مدير الصندوق مناسبا  رنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21الصندوق  بل مدة ال تقل عن بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برغبته في إنهاء 

 الصندوق فيه.

  .في حالة إنخفاض  يمة صافي أصول الصندوق أل ل من عشرة ماليين   سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض
يوما  من  21سبب  بل مدة ال تقل عن ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا ال

 تاريخ إنهاء الصندوق.
 ارجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء فيإجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

  ية التصفية، أيام من نها 5يوم بحد أ صى للتصفية، ويقوم بالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر بيع أي أصل من األصول ألي سبب من األسباب فسيحتفظ مدير الصندوق بحق مالكي الوحدات في ذل  
 األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقا  بعد بيعه و د يستغرق ذل  مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية سيعلن مدير الصندوق في المو ع ارلكتروني
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 ارجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي

إذا ما كانت لدى أي مشتر  شكوى فيما يتعلق يوفر مدير الصندوق ارجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها دون مقابل، و
 فيمكنهكز ذل  المر منأن يستشير مركز االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا لم يقتنع بالرد  ثمار، فعليه أوال  بأي صندوق است

 إلى:الشكوى مباشرة توجيه 
 5388تحويلة  4163133تلفون:   ،11431الرياض  1467ص. ب.  ،شركة األول لالستثمار
 .8001242442الهاتف المجاني: 

 complaints@alawwalinvest.comأو من خالل البريد ارلكتروني الموحد لتلقي الشكاوي: 
 

 التقاضي والقانون المطبق
شراف ر المملكة العربية السعودية كما تخضع أيضا  في لقوانين واألنظمة المتبعة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
قر . ويلجنة الفصل في منازعات األوراق الماليةإلى يتم اللجوء نزاع نشوء أي حال بو .ومرا بة هيئة السوق المالية السعودي

المشتر  ويقبل بأن يخضع شراء وبيع األصول واالستثمار واألمال  وأية أنشطة أخرى ذات عال ة خارج المملكة العربية السعودية 
ل  األصول أو فيه ت توجديتم فيه إنفاذ تل  المعامالت أو الذي  لكافة القوانين واألنظمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي

 االستثمارات أو األمال .
 

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

 

 الصندوقملكية وحدات 
يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يكون لمدير الصندوق 
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق 

ل  األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من أو مطالبة فيما يتعلق بت
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذل  في حدود ملكيته، أو كان مسموحا  بهذو المطالبات بموجب أحكام 

 روط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذو الش
 

 ارعفاءات الممنوحة للصندوق من  بل الهيئة
 ال توجد إعفائات
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 سياسات التصويت المتعلقة بأصول الصندوق
يتم ممارستتة حقوق التصتتويت حستتب ما يراو مدير الصتتندوق األصتتلح لتحقيق مصتتلحة مالكي الوحدات. آخذين بعين ارعتبار  -1

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

يقرر مدير الصتتندوق طبقا  لتقديرو ممارستتة أو عدم ممارستتة أي حقوق تصتتويت بعد التشتتاور مع مستتؤول أو لجنة المطابقة  -2
 وارلتزام.

 أو ارمتناع عن ممارستها وأسباب ذل . يتم حفظ سجل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت -3
 يتم تمثيل الصندوق في إجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها من ارجتماعات موظفين مفوضين. -4
يتم تقييم أي تضتتتتارب في المصتتتتالح  د ينتج عن التصتتتتويت ويتم إبالغ مجلس إدارة الصتتتتندوق ومستتتتؤول أو لجنة المطابقة  -5

 وارلتزام بالتضارب إن وجد.
حقوق التصتتتتتتتويت تعود لمدير الصتتتتتتتندوق وليس لمالكي الوحدات، وبالتالي ال يحق ألي من مالكي الوحدات الزام مدير إن  -6

 الصندوق بالتصويت بأي حال من األحوال.
 أي تغيير أو تعديل في هذو السياسة يتطلب موافقة مسبقة من مجلس إدارة الصندوق. -7
 
 
 
 
 
 

 إقرار من مالك الوحدات
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق بقراءة الشروط واألحكاملقد  مت/ منا 
على ذل  أو ع بما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها

 .على كل ماسبق
 

  اسم العميل
 

  ير م الحساب الجار
 

  الجنسية
 

  ر م الهوية
 
  الفرع
 
 
 

 ____________________    التاريخ:___________________تو يع العميل:
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 أبريل – 24نسخة رقم: 
 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 

 م   2018أبريل  01تاريخ التحديث: 

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

 

 
كصندوق استثماري عام مفتوح وفقا  لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس  جرى تأسيس صندوق األمان متعدد األصول

ن اضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمهيئة السوق المالية. كما أن شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خ
 معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذو النسخة تتضمن آخر التعديالت والتحديثات.

 

يجب على الراغبين في االشترا  بالصندوق  راءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
االستثمار  بل االشترا . كما أن التو يع على هذا المستند يفيد بأن المشتر  )مال  الوحدات(  د  بل هذو الشروط واألحكام بصندوق 

 وال يعتبر اشتراكه نافذا  دون التو يع.
 

 
 

 شروط وأحكام الصندوق
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 اسم الصندوق: صندوق األمان متعدد األصول   
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 

 فئة الصندوق: الصناديق القابضة
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 :ملخص معلومات الصندوق
 

 اسم الصندوق 
 صندوق األمان متعدد األصول.

 

 مدير الصندوق
 شركة األول لالستثمار.

 

 عملة الصندوق
 ال  السعودي.

 

 درجة المخاطرة 
 منخفضة.
 

 المؤشر اإلسترشادي

 يتكون من:مؤشر خاص 
 (.%85مؤشر ودائع ال  في البنو  السعودية لمدة ثالثة أشهر) .1
 (.%8.25مؤشر ستاندرد اند بورز العالمي ) .2
 (.%6.75مؤشر ستاندرد اند بورز السعودية ) .3

 المستثمر وتحقيق نمو مستقر للمستثمر. تنمية رأس المال إلى الصندوق يهدف أهداف الصندوق

 الحد األدنى لالشتراك 
    سعودي. 10,000

 

 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
   سعودي. 1,000

 

 الستردادلالحد األدنى 
   سعودي. 1,000

 

 موعد تقييم وحدات الصندوق
 يتم تقييم وحدات الصندوق يوميا .

 

 واالستردادتقييم طلبات االشتراك 
االشتراكات و االستردادات التي يتم استالمها  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  تقّيم 
بسعر إغالق الصناديق المستثمر بها لذل  اليوم ويتم إعالنها في الصندوق في 

 يوم العمل التالي.

 ثالثة أيام عمل بعد تاريخ استالم الطلب. موعد دفع المبالغ المستردة 

 من السبت إلى األربعاء.  أيام التعامل 

 رسوم االشتراك
 كحد أ صى 0.50%
 

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

 بداية االشترا  وتدفع هذو الرسوم للصندوق.
 

 رسوم إدارة الصندوق
 سنويا   0.25%

تخضع استثمارات الصندوق إلي رسوم الصناديق بارضافة إلي الرسوم أعالو، 
 المستثمرة فيها باستثناء رسوم االشترا .

 الرسوم األخرى
 (مقابل الخدمات والعموالت واألتعابراجع الفقرة السابعة )

 

 الصندوق طرح سعر الوحدة عند بداية
   سعودي.  10
 

 تاريخ طرح الصندوق
 م. 28/12/2002
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 المصطلحاتقائمة 
 

 التعريف  

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

 السوق المالية.
 شركة األول لالستثمار المحدودة. الشركة

 مال  الوحدات أو المستثمر في الصندوق. المشتر 

 صندوق األمان متعدد األصول. الصندوق
 البن  األول. البن 

 أسواق النقد و المال. األسواق

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

 هـ(.2/6/1424

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

 الصندوق.مجلس إدارة  مجلس اردارة

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 ملكية المشتر  في الصندوق. الوحدة

  يمة أصول الصندوق بعد خصم كافة النفقات والرسوم. صافي  يمة األصول

 تاريخ التقويم
التاريخ الذي يتم فيه حساب وتأكيد صافي  يمة األصول لالشترا  واالسترداد وتحويل 

 الوحدات.

 كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق. يوم العمل

 ضريبة القيمة المضافة

ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من  بل 
المنشئات، مع بعض ارستثناءات. وهي ضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب 

مملكة ويبدأ العمل بها والرسوم األخرى الواجب العمل بها من  بل  طاعات محددة في ال
 م. ولمعلومات أشمل يرجى مراجعة المو ع ارلكتروني أدناو: 2018يناير  01من تاريخ 

https://www.vat.gov.sa/ar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 مدير الصندوق:

، والتي 07077-37استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص ر م  شركة األول لالستثمار وهي شركة
 ستقوم بدور مدير االستثمار للصندوق.
 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 

هاتف    4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 
 8001242442مجاني: 

www.alawwalinvest.com:المو ع االلكتروني 
 أمين الحفظ: 

وهي شركة استثمارية مرخصة من  بل هيئة السوق المالية بموجب بدور أمين الحفظ للصندوق،  شركة الرياض الماليةستقوم 
. و في حالة تعيين أمين حفظ آخر، فسيتم إعالن ذل  في حينه. علما  بان الرسوم التي يتقاضاها أمين 07070-37الترخيص ر م 

 الحفظ هي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذل  من هذو الشروط و األحكام. 
 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 

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

www.riyadcapital.com:المو ع االلكتروني 
 

 النظام المطبق (2
يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العال ة المطبقة 

 المملكة العربية السعودية.في 
 
 أهداف صندوق االستثمار (3

تثمر إلى تنمية رأس المال المسيعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة الصناديق القابضة، يهدف هذا الصندوق 
 .وتحقيق نمو مستقر للمستثمر

 سياسات االستثمار
وصناديق األسهم المحلية والعالمية التي تطرحها شركة األول لالستثمار مع يستثمر الصندوق في صناديق أسواق النقد و السندات 

إمكانية االستتتتثمار في الصتتتناديق التي تطرحها الشتتتركات المصتتترحة لها من هيئة الستتتوق الماليةن كما يعتبر الصتتتندوق صتتتندو ا  
سعى أوال  إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقي ستثماريا   ليل المخاطر ي ال  ق عوائد، و د تم تصميمه للمستثمرين الذينا

يحبذون المخاطرة االستثمارية.  الصندوق يستثمر نسبة من إجمالي أصوله في صناديق أسواق النقد. و د يستثمر جزءا  آخر من 
ات لمنتجأصتتتوله في مكونات األستتتهم من أجل تعزيز وزيادة عوائدو المتو عة. و بشتتتكل عام يستتتتثمر الصتتتندوق في الصتتتناديق وا

 االستثمارية التي تطرحها الشركات المصرحة لها من هيئة السوق المالية.
 وتوزع استثمارات أصول الصندوق كالتالي:

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

 مالحظات

صتتتتتتتنتتتاديق األستتتتتتتهم المحليتتتة 
والعتتتالميتتتة، المطروحتتتة طرحتتا  

والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة عاما  
 سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
لتستثمار في أسهم الشركات، والمطروحة طرحا  عاما  
في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل هيئة 

 السوق المالية.

صتتناديق أستتواق النقد والمرابحة 
بمختلف العمالت، المطروحتتتتة 
طرحا  عاما  والمرخصتتة من  بل 

 هيئة سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  80%
كحد أدنى لتستتتتتثمار  الصتتتتندوق
 في هذو الفئة

تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي تهدف 
 ، والمطروحة طرحا  عاما  فيأسواق النقدلتستثمار في 

المملكة العربية الستتتتتتعودية والمصتتتتتترحة من  بل هيئة 
 السوق المالية.

الدخل الثابت والسندات صناديق 
، المطروحة طرحا  والصتتتتتتتكو 

عاما  والمرخصتتتتتتة من  بل هيئة 
 سوق المال

من  يمة صتتتتافي أصتتتتول  15%
الصتندوق كحد أ صتى لتستتثمار 

 في هذو الفئة

دف ته تشتتتمل هذو الفئة جميع صتتتناديق ارستتتتثمار التي
، والمطروحة طرحا  الستتندات والصتتكو لتستتتثمار في 

عاما  في المملكة العربية الستتعودية والمصتترحة من  بل 
 هيئة السوق المالية.

  
 3من أصول الصندوق في أي صندوق استثماري على أن تكون استثمارات الصندوق في  %5يجوز استثمار نسبة أ ل من 

في أي منها. واستنادا  إلى ظروف السوق أو لالحتفاظ  %50من أصوله و ال تزيد عن  %5 صناديق استثمارية أخرى ال تقل عن
بالحد األدنى من متطلبات السيولة، يجوز للمدير وفقا  لتقديرو أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد أو 

رها. و يجوز للمدير أن يودع في أي و ت من األو ات أدوات مالية ذات آجال  صيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة استثما
 ذل  المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عال ة وذل  بالشروط التي يراها المدير مالئمة.

وال يمل  المستتتتثمرون في هذا الصتتتندوق وحدات في االستتتتثمارات المتفرعة عن الصتتتندوق، لكنهم يملكون وحدات تمثل أموالهم 
 سه.المستثمرة في الصندوق نف

 

http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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 مدة صندوق االستثمار (4
 الينطبق حيث أن الصندوق يعتبر صندوق استثماري عام مفتوح اليحدد بمدة زمنية.

 قيود /حدود االستثمار (5
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 الصندوق ومذكرة المعلومات. 
 
 عملة الصندوق (6

عملة  غيرستتتثمار بعملة االصتتندوق  لشتتراء وحداتإذا تم الدفع الستتعودي فقط ال غير. ال   هيعملة االستتتثمار في الصتتندوق 
في ذل  لسوق في ابسعر الصرف الساري  إلى ال  السعوديسيقوم "مدير الصندوق" بتحويل العملة التي تم الدفع بها  الصندوق،

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

يقوم مدير الصندوق بتحصيل رسوم إدارية مقابل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقابل الخدمات المقدمة له مجموعة من 
 األتعاب والمصاريف. أدناو ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتسابها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

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

سنويا من  0.25%
 يمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل شهر ميالدي

الرسوم 
والمصاريف 
المتعلقة 

بالصناديق التي 
يستثمر بها 
 الصندوق

ستثمارات الصندوق إلي رسوم تخضع ا
الصناديق المستثمرة فيها ومصاريف 

 باستثناء رسوم االشترا 

تختلف من صندوق 
آلخر وفق شروط 
وأحكام الصندوق 
 المستثمر به

تحتسب على كل صندوق 
استثماري مستثمر به حسب 
 شروط وأحكام ذل  الصندوق.

رسوم 
 االشترا  

 هي الرسوم التي يدفعها المشتر  مقدما  
عند إشتراكه بالصندوق وتخصم من المبلغ 
المستثمر أو تدفع بشكل مستقل عند 
االشترا  بالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارشترا 

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

رسوم 
 االسترداد

المستثمر )حامل هي الرسوم التي يدفعها 
الوحدات( عند إستردادو بشكل كلي أو 
 جزئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من مبلغ  0.50%
 ارسترداد

تطبق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمد ق 
الحسابات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمد ق الحسابات المستقل 
بيانات الصندوق مقابل أتعاب مراجعة 

 المالية

   30,000مبلغ 
سعودي بحد أ صى 
يدفعها الصندوق بشكل 

 سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضاء مجلس 
االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضاء مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقابل مهامهم 
 ارشرافية المتعلقة بالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضاء 
المستقلين وعلى 
التزامهم بحضور 
ارجتماعات الخاصة 

وللتوضيح  –بالمجلس 
نرجو مراجعة المثال 
التوضيحي بعد هذو 

 القائمة أدناو

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل مبلغ 
  سعودي عن كل إجتماع 

 ع إجتماعين خالل السنة بوا
تشتر  في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

   2,000بارضافة لمبلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

ن اليوجد حيث أ
الصندوق اليخضع 
 لر ابة الهيئة الشرعية

اليوجد حيث أن الصندوق اليتبع 
المعايير الشرعية، فال يتم 
ارشراف عليه من  بل الهيئة 

 الشرعية

تكاليف التمويل 
 )اال تراض(

يتم فرض هذو الرسوم مقابل التمويل الذي 
يحصل عليه الصندوق، ويتم تمويل 
ق ل وفالصندوق وفقاد للحاجة لذل  التموي

مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 
 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استنادا  إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل بشكل يومي عند الحيازة 

 على التمويل
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رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 مو ع السوق

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

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

   5,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم ر ابية
بية السوق المالية مقابل الخدمات الر ا

 المقدمة للصندوق

   7,500مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 بنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اررشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقابل 
توفير معلومات المؤشر اررشادي الخاص 
بالصندوق، وتدفع لمقدم بيانات المؤشر 

 اررشادي

   15,000مبلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق بشكل سنوي

ند عتحتسب بشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة بالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفظ
الحفظ مقابل خدمات الحفظ المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر بها ونسبة 

صندوق تركيزها بال
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد مبلغ 
أدنى لتكلفة الحفظ، أدناو 

 توجد التفاصيل

تحتسب بشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهربنهاية كل 

ضريبة القيمة 
 المضافة

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

 طرفه بارضافة إلى المبالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

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

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

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

 مستقل خالل السنة الميالدية.

 مثال توضيحي:

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

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

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

 (.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. 4,000الصندوق لهما ما مجموع  مستقلين يدفع 

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000 ي مبلغ ياوق  يتحمل

 

 رسوم الحفظ

( ارستثمار في صناديق األسهم 1  للسنة الواحدة كحد أدنى للرسوم، وتنقسم الرسوم للتالي:  12,000تم تحديد مبلغ 
ودي لكل   سع 50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  %0.050بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 
( ارستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة  بمختلف أنواعها تبلغ تكلفة الحفظ 2صفقة جديدة كعمولة تسوية. 

 .  سعودي لكل صفقة جديدة كعمولة تسوية 50تحتسب يوميا  وتخصم بشكل شهري كما يحتسب مبلغ  0.0175%
 
 التقويم والتسعير (8

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

الصناديق االستثمارية المطروحة طرحا  
عاما  في الممملكة العربية السعودية 
 والمرخصة من  بل هيئة السوق المالية  

 آخر سعر وحدة معلن في مو ع مدير الصندوق أو في مو ع تداول

 

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

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسبوع بالمملكة العربية السعودية.
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 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير بحد أ صى أسبوع بداية يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض جميع 

من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فوراد عن أي خطأ يشكل ما نسبته 
في و أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراد في مو عه ارلكتروني والمو ع ارلكتروني للسوق )تداول( 0.50%

 تقارير الصندوق.
 

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

 يتم جمع  يمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق -
األصول بخصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في البند السابع من هذو الشروط يتم احتساب صافي  يمة  -

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

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
سعر الوحدة من خالل المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق )تداول( بشكل يومي بالحد يتم نشر 

 األ صى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامالت الخاصة بالصندوق (9
 

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد 
ترداد بحسب ما تنص عليه شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات يلتزم مدير الصندوق بتلبية طلبات االشترا  واالس

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

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
يتم تجميع كافة طلبات االشترا  واالسترداد من الصندوق يوميا  وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي. 

يوم تجميع الطلبات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشترا و
غ المستردة تودع المبالف عند  بول طلب االشترا ، أما بالنسبة لطلب ارسترداد تنفيذ الطلب( وتخصم مبالغ االشترا  فوراد 

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

عند إستالم طلب االشترا  كامال  مع المبلغ بعملة الصندوق  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم  بول الطلب وتنفيذ 
يوم تنفيذ الطلب )ارثنين(. وفي حالة إستالم المبلغ بغير عملة  –ارشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

العميل نافذا  إال في حالة تحويل المبلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المبلغ الصندوق فال يعتبر إشترا  
عر الوحدة نفذ ارشترا  على أساس سييتم  بول الطلب وبعملة الصندوق فإذا تم ذل   بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد ف

 أما في حالة إستالم المبلغ بعملة الصندوق )أو إستالم الطلب( بعد الساعة ن()ارثني يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم  بول االشترا  في يوم العمل التالي )ارثنين( على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي 

 .يوم تنفيذ الطلب )الثالثاء( –يليه 
 صندوق:ال إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 
ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامال   بل الساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد، يتم  بول الطلب و االستردادعند إستالم طلب 

ا في حالة . أمويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم )األربعاء( )ارثنين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي
عر في يوم العمل التالي )ارثنين( على أساس الس ارستردادالساعة الثانية عشر ظهرا  يوم األحد فيتم  بول  إستالم الطلب بعد

 .)الخميس(ويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم  ثاء()الثال يوم تنفيذ الطلب – المعلن في يوم العمل الذي يليه
 

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم تعامل، ويعتبر كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية ال يجوز االشترا  في  -

 يوم تعامل للصندوق شريطة أن تكون األسواق التي يتعامل فيها الصندوق مفتوحة ذل  اليوم.
 مل بالصندوق.الموعد النهائي لتقديم طلبات االشترا  هو  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  من كل يوم تعا -
  سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشترا  إضافي بالصندوق هو  10,000المبلغ األدنى لالشترا  االبتدائي بالصندوق هو  -

   سعودي. 1,000
إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار   سعودي، و 1,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

  .لصندوق، فإنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمرلإلى أ ل من الحد األدنى لمبلغ االشترا  االبتدائي المحدد المشتر  
 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
ع مالي نسبة جمييجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إج

 أو أكثر من صافي  يمة أصول الصندوق. %10طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 
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أما بالنسبة لتعليق التعامل بالصندوق ، فيجب ذل  عند طلب التعليق من  بل هيئة السوق المالية، ويجوز لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

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

لصافي  يمة أصول  بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية
 الصندوق.

 
 أدناو ارجراءات المتبعة عند تعليق التعامل بالصندوق المفروض من  بل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 حول ذل  بصورة منتظمة.مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ  -
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا  بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء  -

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في ارشعار عن التعليق وارفصاح عن ذل  في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق 
 لسوق.والمو ع ارلكتروني ل

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم تجميع كافة طلبات ارسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم العمل الرسمي، في حالة تجاوز مجموع  يمة 

 ن يتم ذل من صافي  يمة أصول الصندوق فيجوز لمدير الصندوق تأجيل الطلبات على أ %10طلبات االسترداد ما نسبته 
 بشكل جزئي نسبة وتناسب مع حجم كل عملية إسترداد. وتعطى طلبات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العمل التالي.

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 الينطبق

 

 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق 
باالشترا  في الصندوق بصفته مستثمرا . مع احتفاظه بالحق في  –حسب تقديرو  –يمكن أن يقوم مدير صندوق االستثمار 

بل على أنها اشترا  من  االستثمارات تخفيض اشتراكه جزئيا  أو كليا  متى اعتبر ذل  مناسبا . وسوف يتم معاملة مثل هذو 
 .قالمتعلقة بالصندواألحكام  االستثماراتالشركة في وحدات الصندوق، وبالتالي سوف تطبق على هذو 

 

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

 العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
 لقبول الطلبات:  بل الساعة الثانية عشر ظهرا  بجميع أيام التعامل.الموعد النهائي  -
 

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

ول لالستثمار مع: )أ( تفويض بالخصم على الحساب االستثماري للمشتر  لدى الشركة أو )ب( االستثمار وتسليمه لشركة األ
في حالة كان المشتر  ال يوجد لديه حساب إستثماري مع الشركة فيتوجب عليه فتح حساب  –المبالغ الالزمة لالشترا  

 األولى فعليه  راءة شروط وأحكام الصندوقإستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشترا  في الصندوق يشتر  فيه للمرة 
مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار  بل االشترا . كما أن التو يع على هذا المستند يفيد بأن 

لراغبين ا كه نافذا  دون التو يع. أما بالنسبة للمشتركيناالمشتر  )مال  الوحدات(  د  بل هذو الشروط واألحكام وال يعتبر اشتر
في بيع وحدات الصندوق )االسترداد من الصندوق( فيتوجب عليهم تعبئة نموذج االسترداد من صناديق االستثمار وتسليمه 

 لشركة األول لالستثمار ليتم  بول طلب االسترداد.
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
  سعودي، والمبلغ األدنى ألي اشترا  إضافي بالصندوق هو  10,000صندوق هو المبلغ األدنى لالشترا  االبتدائي بال -

   سعودي. 1,000
  سعودي، وإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار  1,000المبلغ األدنى لقبول طلب االسترداد من الصندوق هو  -

 لمحدد للصندوق، فإنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.المشتر  إلى أ ل من الحد األدنى لمبلغ االشترا  االبتدائي ا
 أما بالنسبة لنقل الملكية فال ينطبق. -

 

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

 

  لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق ماليين 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة نزول صافي  يمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من مبلغ عشرة ماليين   سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 
 مسؤول المطابقة وارلتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية
لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من ارشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذل  بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير 
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الصندوق بإتخاذ ارجراءات الالزمة رنهاء الصندوق. وتجدر ارشارة إلى أن هذا البند بكامله تم إستثناء الصندوق من ارلتزام 
 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ديسمبر  01م به من تاريخ به خالل هذو الفترة وسيتم ارلتزا

 
 سياسة التوزيع (10

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

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11
التقارير المالية المختصة بالصندوق ويوفرها لمالكي الوحدات مجانا ، أدناو وصف لجميع يقوم مدير الصندوق بإعداد مجموعة من 

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

 تقارير عامة متاحة للجمهور:

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاط الصندوق وأداءو وتقرير مجلس إدارة  التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم إتاحته للجمهور خالل 

دير الصندوق والمو ع االلكتروني يوما  من نهاية العام الميالدي. ويتم نشرو في المو ع االلكتروني لم 91مدة التتجاوز 
للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد وذل  بإرسال طلب خطي يوجه ردارة 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 نشرو في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق  56إتاحته للجمهور خالل مدة التتجاوز  ويتم

وات الثر ردارة يوجه خطي طلب بإرسال وذل والمو ع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليه دون مقابل بالبريد 
 .الصندوق مدير عنوان على

 وهو تقرير يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصندوق كقائمة تحتوي على  وي الخاص بالصندوق:التقرير الربع سن
أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق وأداء الصندوق ومؤشرات  ياس المخاطر الخاص بالصندوق وغيرها من 

م نشرو في المو ع االلكتروني لمدير الصندوق ويتيوم من نهاية ربع السنة الميالدية،  15المعلومات. ويتم توفيرو مجانا  خالل 
  والمو ع االلكتروني للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من  بل مالكي الوحدات دون مقابل، كما أن جميع األر ام الحالية  صافي قيمة أصول الصندوق
 والسابقة لصافي  يمة أصول الصندوق متاحة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.

 
 متاحة فقط لحامل الوحدات:تقارير خاصة 

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

  :توي معلومات مفصلة عن نشاط مال  الوحدات في الصندوق، كما يحتوي هو بيان سنوي يحالبيان السنوي الخاص
معلومات تتعلق بالتكاليف المتعلقة بالصندوق وغيرها من المعلومات. يوفر هذا التقرير مجانا  لمالكي الوحدات ويتم إرساله 

 يوما من نهاية السنة المالية للصندوق. 30بالبريد خالل 
 

 سجل مالكي الوحدات (12
 صت عليه الئحة صناديق االستثمار، يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث بمالكي الوحدات ويتم حفظه في المملكة.بحسب ما ن

 
 اجتماع مالكي الوحدات (13

 دواعي عقد االجتماع 
يجوز عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سبب كان يراو مدير الصندوق أو أمين الحفظ أو حاملي الوحدات بشرط أن يمتلكون 

 على األ ل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 إجراءات الدعوة لعقد االجتماع 
يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي 

كذل  على مدير الصندوق الدعوة رجتماع مالكي أيام من تسلمه طلبا  كتابيا  من أمين الحفظ، ويجب  10الوحدات خالل 
 %25أيام من تسلم طلب كتابي من مال  أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  10الوحدات خالل 

 على األ ل من  يمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة لتجتماع بارعالن عن ذل  في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق
والمو ع ارلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  بل عشرة أيام على األ ل من 

يوما   بل ارجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ ارجتماع ومكانه وو ته والقرارات المقترحة في  21ارجتماع، وبمدة التزيد عن 
 ارعالن.

 ت وحقوق التصويتطريقة تصويت مالكي الوحدا 
على األ ل من  يمة  %25اليكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا  إال إذا حضرو عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

وحدات الصندوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة رجتماع ثاٍن وذل  بارعالن في المو ع 
المو ع ارلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  بل ارلكتروني لمدير الصندوق و

أيام، ويعد ارجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في ارجتماع.  5موعد ارجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
 مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها و ت االجتماع. كما يجوز لكل مال  وحدات اردالء بصوت واحد في إجتماع
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 حقوق مالكي الوحدات (14
يتمتع مالكي الوحدات بحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا بالمساواة من  بل مدير الصندوق. أدناو توضيح لحقوق لمالكي الوحدات، 

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

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

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

 األوكام.

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

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (15
فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات الستثمارو في الصندوق أو جزء منه، اليكون مال  الوحدات مسؤوال  عن ديون والتزامات 

 الصندوق.
 

 خصائص الوحدات (16
وفقا  لتقديرو المطلق ودون ارخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذو الشروط واألحكام أن يصدر عددا  غير محدد يمكن للمدير 

من الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لكل وحدة 
تركون بالتناسب )كل حسب نسبة حصته( صافي موجودات الصندوق حسب أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المش

 .عدد الوحدات المحتفظ بها في الصندوق حينئذ
 

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق (17
تقسم التغييرات التي من الممكن إجراءها على شروط وأحكام الصندوق لثالث فئات، أدناو وصف لكل فئة من تل  الفئات، واألحكام 

 المنظمة والموافقات وارشعارات المطلوية وارجراءات التي ستتبع لتشعار عند التغيير في الشروط واألحكام:
 ويقصد بها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق يتعلق بالتالي: التغييرات األساسية: -1

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق وطبيعته 

 لمخاطر للصندوق.التغيير الذي  د يكون له تأثير في وضع ا 

 .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
في أيٍ من الحاالت السابقة يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير من خالل  رار 

عادي، وبعد حيازة موافقة مالكي الوحدات يتوجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية صندوق 
على التغيير األساسي المقترح. وسيقوم مدير الصندوق بعد حيازة الموافقات المطلوبة بإشعار مالكي الوحدات وارفصاح عن 

أيام من سريان التغيير.  10وق  والمو ع ارلكتروني للسوق وذل   بل تفاصيل التغيير في المو ع ارلكتروني لمدير الصند
ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم  بل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسيقوم 

لن مدير ول التغيير. كما يعمدير الصندوق بذل  بشكل ذاتي ألي إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل فترة العشرة أيام  بل حص
 الصندوق عن تفاصيل هذو التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 ويقصد بها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق ال يعتبر أساسيا  ويتعلق بالتالي: التغييرات المهمة: -2

  النظر في مشاركتهم في الصندوق.التغيير الذي يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات 

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

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

 بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق التغيير الذي يزيد 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق 
وذل   لمقترحا عن تفاصيل التغيير كتابيا   مالكي الوحداتو الهيئة في أيٍ من الحاالت السابقة يجب على مدير الصندوق إشعار

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

أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسيقوم مدير الصندوق بذل  بشكل ذاتي ألي  دون فرض مهموحداتهم  بل سريان أي تغيير 
لتغييرات في هذو ا ليعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصول التغيير. الفترة التي تسبق إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل 

 تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
ا أي تغيير ال يعتبر تغييرا  أساسيا  وال يعتبر تغييرا  مهما ، وفي حالة التغيير واجب ويقصد به التغييرات واجبة اإلشعار: -3

أيام  8ل وذل   ب المقترح عن تفاصيل التغيير كتابيا   مالكي الوحداتو الهيئة يجب على مدير الصندوق إشعارارشعار 
ر تفاصيل التغيير في المو ع ارلكتروني لمدي، كما سيقوم مدير الصندوق بارفصاح عن من سريان التغيير على األ ل

هذو  لعلن مدير الصندوق عن تفاصيوسي. يوما  من سريان التغيير 21الصندوق  والمو ع ارلكتروني للسوق خالل 
 التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
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 إنهاء صندوق االستثمار (18

 الصندوق:الحاالت التي تستوجب إنهاء 

  في حالة رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ألي سبب يراو مدير الصندوق مناسبا  رنهاء الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوما  من التاريخ المزمع إنهاء  21بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  برغبته في إنهاء الصندوق  بل مدة ال تقل عن 

 الصندوق فيه.

 خفاض  يمة صافي أصول الصندوق أل ل من عشرة ماليين   سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا ارنخفاض. في حالة إن
يوما  من  21ويقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بإنهاء الصندوق لهذا السبب  بل مدة ال تقل عن 

بند تم إستثناء الصندوق من ارلتزام به خالل هذو الفترة وسيتم ارلتزام به وتجدر ارشارة إلى أن هذا التاريخ إنهاء الصندوق. 
 م وذل  وفقا  لتعليمات الهيئة. 2018ر بديسم 01من تاريخ 

 ارجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق بالبدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إنتهائه 

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

 ة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.األصل ويقوم بتوزيع أي مستخلصات عند بيعه الحقا  بعد بيعه و د يستغرق ذل  مد

  سيعلن مدير الصندوق في المو ع ارلكتروني لمدير الصندوق والمو ع ارلكتروني للسوق عن انتهاء الصندوق ومدة التصفية
 ورد مبالغ مالكي الوحدات.

 
 مدير الصندوق (19

 مهامه ومسؤولياته

 .يجب على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 

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

 .بذل الحرص المعقول، والتصرف بنزاهة وأمانة تجاو مالكي الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن عمليات الصندوق وخدماته اردارية 

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

 .يكون مدير الصندوق مسؤوال  عن أي خسائر تنجم بسبب ارحتيال أو ارهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد 

 ون مدير الصندوق مسؤوال  عن وضع السياسات وارجراءات الخاصة برصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، يك
 وأن يتعامل معها بسرعة، وأن يقّوم تل  المخاطر بشكل سنوي على األ ل.

 .يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج لمرا بة المطابقة وارلتزام للصندوق 

 تعيين الكادر المؤهل للقيام بهذو المهام والمسؤوليات.يقوم مدير الصندوق ب 
 تعيين مدير صندوق من الباطن

   يجوز لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن يكون مرخصا  من  بل هيئة السوق المالية، بشرط أن توضح ذل
 شروط وأحكام الصندوق وبما ال يخل بأي لوائح وتشريعات تنظيمية.

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

  يعد مدير الصندوق مسؤوال  عن إلتزام الصندوق بأحكام اللوائح والتشريعات التنظيمية وهذو الشروط واألحكام حتى مع تعيين
أو التقصير المتعمد للمدير مدير من الباطن، كما يعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من ارحتيال أو ارهمال أو سوء التصرف 

 من الباطن.
 العزل أو ارستبدال

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

 . تو ف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اردارة دون إشعار الهيئة بذل 

 تعليقه من  بل هيئة السوق المالية. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اردارة أو سحبه أو 

 .في حال تقدم مدير الصندوق بطلب رلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اردارة 

 .في حال أخل مدير الصندوق بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية 

 مع عدم وجود شخص آخر مسجل  في حالة وفاة الشخص المعّين من  بل مدير الصندوق ردارة الصندوق أو عجزو أو استقالته
لدى مدير الصندوق و ادر على إدارة الصندوق. ويتوجب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذو الحاالت 

 خالل يومين من حدوثها.

 ر البديل يفي حال تقرر عزل أو إستبدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بالتعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى المد
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.

 عيين المدير البديل أو في أيإذا عزل مدير الصندوق فسيتو ف عن إتخاذ أي  رارات استثمارية تخص الصندوق بمجرد ت 
 و ت سابق تحددو الهيئة. 
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 أمين الحفظ (20

 مهامه ومسؤولياته

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جميع ارجراءات اردارية الالزمة
 لتحقيق ذل .

 ل عمالئه بما تقتضيه األنظمة واللوائح.يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصو 
 تعيين أمين حفظ من الباطن

  يجوز ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن يكون مرخصا  من  بل هيئة السوق المالية وبما اليخل بأي لوائح وتشريعات
 تنظيمية.

 .يدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من مواردو الخاصة 

  أمين الحفظ مسؤوال  عن إلتزام أمين الحفظ بأحكام اللوائح والتشريعات التنظيمية حتى مع تعيين أمين حفظ من الباطن، يعد
 كما يعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من ارحتيال أو ارهمال أو سوء التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفظ من الباطن.

 تابعا  لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن. اليجوز ألمين الحفظ من الباطن أن يكون 
 

 العزل أو ارستبدال
 يحق لهيئة السوق المالية عزل  وإستبدال أمين الحفظ في أي من الحاالت التالية:

 . تو ف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذل 

  أو تعليقه من  بل هيئة السوق المالية.إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه 

 .في حال تقدم أمين الحفظ بطلب رلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ 

 .في حال أخل أمين الحفظ بشكل جوهري بالتزام النظام أو اللوائح التنفيذية 

 المالية.  تعليمات هيئة السوقفي حال تقرر عزل أو إستبدال أمين الحفظ، يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل وفقا  ل
كما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة 

 ةيوم األولى من تعيين أمين الحفظ البديل، كما يقوم أمين الحفظ المعزول وفقا  لتقدير هيئة السوق المالية بنقل كاف 60خالل ال
 العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفظ البديل.

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

  في حال رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذل  بإرسال خطاب
 كتابي ألمين الحفظ.

 إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات بذل  فورا  وبشكل كتابي. على مدير الصندوق 

  يوما  من تسلم أمين الحفظ ارشعار الكتابي، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون  30يجب تعيين أمين للحفظ بديل خالل
اسبا  المعزول حيثما كان ضروريا  ومنبشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل بكل سالسة، كما يقوم أمين الحفظ 

 بنقل كافة العقود المرتبطة بالصندوق إلى أمين الحفظ البديل.

  يقوم مدير الصندوق بارعالن فورا  في مو عه ارلكتروني عن  يامه بتعيين أمين حفظ بديل، كما يفصح عن ذل  في المو ع
 ارلكتروني للسوق.

 
 المحاسب القانوني (21

  القانونياسم المحاسب 
 للصندوق، وعنوانه هو:   كمحاسب  انوني ام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ 

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

 مهامه ومسؤولياته 
مراجعة وإبداء الرأي من الناحية المحاسبية، ويجب أن يقوم مدير الصندوق بتعيين محاسب  انوني للصندوق ليقوم بعملية ال

 يكون المحاسب القانوني مرخصا  له ومستقل عن مدير الصندوق وفقا  لمعيار االستقاللية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين.

 العزل أو ارستبدال 
ي لى المجلس أن يرفض تعيين المحاسب القانونيتم تعيين المحاسب القانوني بأخذ الموافقة من مجلس إدارة الصندوق، ويجب ع

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

 مهامه بتأدية متعلقة القانوني للمحاسب المهني السلو  حول ومهمةإدعاءات  ائمة  وجود. 

 مستقال   القانوني المحاسب يعد لم إذا. 

 يمرض بشكل المراجعة مهام لتأدية الكافية والخبرات المؤهالت يمل  ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس  رر إذا. 

 المعين القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقا   المالية السوق هيئة طلبت إذا. 
 

 أصول الصندوق (22
الصندوق، وأنه يجب على أمين الحفظ فصل أصول يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح 

 الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
 

كما يقر مدير الصندوق بأن أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يكون لمدير 
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من 
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الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتل  األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين 
ن مسموحا  بهذو المطالبات الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات الصندوق، وذل  في حدود ملكيته، أو كا
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذو الشروط واألحكام أو في مذكرة المعلومات.

 
 إقرار من مالك الوحدات (23
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق لقد  مت/ منا بقراءة الشروط واألحكام
على ذل  أو ع بما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها

 .على كل ماسبق
 

  اسم العميل
 

  ر م الحساب الجاري
 

  الجنسية
 

  ر م الهوية
 
  الفرع
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