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 أبريل – 22سخة: ن
 م 2102أبريل  22 تاريخ النسخة:

 

ة صناديق لالئح المتوافق مع الشريعة كصندوق استثماري مفتوح وفقا   صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعوديجرى تأسيس 
االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتقوم شركة السعودي الهولندي المالية بتوزيع الصندوق في المملكة العربية 

 للصندوق. السعودية بصفتها مديرا  
 

 

 

 يجب أن يستند أي اشتراك في الصندوق على هذه النشرة وليس على أي مستند آخر.
 
 

 
 

 
 

 
 

 السعودي الهولندي الماليةشركة 

 للمرابحة باللاير السعودي سريصندوق ال

 
 مفتوح موافق للشريعةصندوق استثماري 
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 نشرة المعلومات
 

توى ينطوي االستثمار في الصندوق على مس على المستثمرين قراءة نشرة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
شروط وأحكام هذا الصندوق قبل  ( ضمن 8 ( )صفحة11رقم ) مخاطر االستثمارمنخفض من المخاطرة، لذا يرجى مراجعة فقرة 

 .اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق
 
 

 إشعار هـام

 
بالصندوق االستثماري و يجب على الراغبين باالشتراك بالصندوق  كتحتوي هذه النشرة على الشروط و األحكام المتعلقة باالشترا

إن االشتراك في وحدات الصندوق يخضع لمخاطر محددة كما هي مذكورة في الشروط و األحكام  دراسة هذه الشروط و األحكام.
وف يقوم و س مستقل قانونيا   إن الصندوق ليس له كيان. المرفقة و يرجى مراجعة هذه المخاطر بعناية قبل االشتراك في الصندوق

للشروط و األحكام الواردة في هذه النشرة والصادرة من هيئة السوق  مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على إدارة الصندوق وفقا  
سوق لعلى متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة ا تم تقديم المعلومات الواردة في الشروط و األحكام بناءا  . المالية
 المالية.

 
ك و تتم عملية االشترا أراء مدير الصندوق في هذه النشرة بمثابة توصية للشراء أو االشتراك في وحدات الصندوق. رال تعتب

 .االسترداد في الصندوق عن طريق مدير الصندوق فقط
 

 .بنشر أو توزيع أي معلومات من هذه النشرة إال لهدف االشتراك في الصندوق حال يسم
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 دليل الصندوق
 :صندوقاسم ال

 .للمرابحة باللاير السعوديصندوق اليسر 
 سم مدير الصندوق:ا

 تتولى شركة السعودي الهولندي المالية إدارة وتشغيل الصندوق واإلشراف على أصوله المالية واستثماراته. 
 عنوان مدير الصندوق: 

 03033-73السوق المالية بموجب الترخيص رقم  قبل هيئةوهي شركة استثمارية مرخصة من شركة السعودي الهولندي المالية 
 العنوان هو اآلتي:  ، والتي ستقوم بدور مدير االستثمار للصندوق.

 2007868668هاتف مجاني:       6747777تلفون:  77677، الرياض 7643ص. ب 
www.shc.com.sa:الموقع االلكتروني 

 أمين الحفظ: 
كأمين حفظ عهدة للصندوق. و في حالة تعيين أمين حفظ آخر، فسيتم إعالن ذلك في شركة السعودي الهولندي المالية تم تعيين 
بان الرسوم التي يتقاضاها أمين العهدة هي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة بذلك من هذه الشروط و  حينه. علما  

 األحكام وعنوانه اآلتي:  
 6747777تلفون:  ،المملكة العربية السعودية، العليا العام شارع –الرياض  77677الرياض 7643ص. ب. 

 :مراجع الحسابات
 قام "مدير االستثمار" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمراقب حسابات للصندوق، وعنوانه اآلتي:  

 +644( 7) 8736360تلفون:  ،برج الفيصلية 77647الرياض   8378ص. ب.  شركة ايرنست آند يونغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 .للمرابحة باللاير سريصندوق ال اسم الصندوق 

 .شركة السعودي الهولندي المالية مدير الصندوق

 .اللاير السعودي عملة الصندوق

 .ةمنخفض درجة المخاطرة 

 المؤشر اإلرشادي
ك البنو بين شهرعلى الودائع باللاير السعودي لمدة  المرابحةسعر  مؤشر

  .السعودية

 أهداف واستراتيجيات الصندوق
 

مع المحافظة على راس المال المستثمر تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر 
  بأقصى صورة ممكنة.

  .سعودي لاير 00111 الحد األدنى لالشتراك 

  .سعودي لاير 20111 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 

  .سعودي لاير 20111 الستردادلالحد األدنى 

 .وحدات الصندوق يوميا  يتم تقييم  موعد تقييم وحدات الصندوق

 تقييم طلبات االشتراك واالسترداد

 يتم استالمها قبل الساعة الثانية عشر ظهرا   التياالشتراكات واالستردادات 
م بسعر إغالق السوق في نفس اليوم ويتم تنفيذها في الصندوق في يوم تقي  

 العمل التالي. 
 هرا  اعة الثانية عشر ظتقدم بطلب استرداد قبل الس مثال: لنفترض أن عميال  

عندئذ يوفر مدير الصندوق السيوله الالزمة لذلك العميل في  ،في يوم االثنين
نفس اليوم. وفي يوم الثالثاء تعلن أسعار وحدات الصندوق علي أساس سعر 

 .ألربعاءاإغالق يوم االثنين. ويتم إيداع المبلغ المسترد في حساب العميل يوم 

 يومي عمل بعد تاريخ استالم الطلب. موعد دفع المبالغ المستردة 

 .كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق أيام التعامل

 .ال يوجد رسوم االشتراك

 .ال يوجد رسوم االسترداد

 .سنويا   %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 .راجع ملخص اإلفصاح المالي الرسوم األخرى

  .لاير سعودي 11 الصندوق طرح سعر الوحدة عند بداية

 .2001/12/26 تاريخ طرح الصندوق

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفهرس
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 قائمة المصطلحات 

 تعريف ال 

بات لمتطل من خلفائها المعينين طبقا   شركة السعودي الهولندي المالية المحدودة و أو أيا   المدير/ مدير الصندوق
 .هيئة السوق المالية

 .شركة السعودي الهولندي المالية المحدودة الشركة

 .مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق المشترك

 .باللاير السعودي حةسر للمرابيالصندوق  الصندوق

 .البنك السعودي الهولندي البنك

  .أسواق النقد و المال األسواق

المؤرخ في  31بموجب األمر السامي رقم م/ ةهيئة السوق المالية السعودية )المنشأ الهيئة
 .هـ(2/6/1424

 .ن هيئة السوق الماليةعالئحة صناديق االستثمار الصادرة  الئحة صناديق االستثمار

 .مجلس إدارة الصندوق مجلس اإلدارة

 .المملكة العربية السعودية المملكة

 .ملكية المشترك في الصندوق الوحدة

 اللجنة الشرعية

اللجنة الشرعية هي لجنة مستقلة بذاتها ويتم تعيينها من جانب مجلس إدارة الشركة والبنك 
وتقييم كافة المنتجات السعودي الهولندي. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري لمراجعة 

 والخدمات االستثمارية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة.

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

التاريخ الذي يتم فيه حساب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحويل  تاريخ التقويم
 .الوحدات

 .كل يوم عمل تعمل به أسواق الصندوق يوم العمل

المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد في  الموعدسعر وحدات الصندوق المقيم بعد  السعر التالي
 .الملحق المرفق

"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية" وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر  لجنة فصل المنازعات
ي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات في المنازعات الت

 الصادرة عن هيئة السوق المالية والسوق. 

 اإلضافات على الشروط واألحكام التي توضح الشروط األساسية للصندوق بالتفصيل.  ملحق
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 لصندوقاحكام أشروط و
 :صندوقال اسم - 0

 . باللاير السعودي اليسر للمرابحةصندوق 
 عنوان مدير الصندوق:  - 2

وذات مسررؤولية محدودة تأسررسررت وتعمل بموجب الهولندي  للبنك السررعوديشررركة السررعودي الهولندي المالية، وهي شررركة تابعة 
وزارة التجارة في صرررادر من  7070868732القواعد واألنظمة النافدة في المملكة العربية السرررعودية وذات سرررجل تجاري رقم 

 العنوان هو اآلتي:المملكة العربية السعودية. 
 المملكة العربية السعودية العليا العام، شارع 77677، الرياض 7643ص. ب 
  2007868668هاتف مجاني:     6747777تلفون: 

www.shc.com.sa:الموقع االلكتروني 
  تاريخ بداية الصندوق:  - 3

 . 2001/12/26 يختارتم طرح الصندوق للمستثمرين في 
 :الهيئة المنظمة - 4

 لسعودية،اتخضع جميع المعامالت التي تجرى في الصندوق للقوانين واألنظمة واللوائح السارية المفعول في حينه في المملكة العربية 
ق للقواعد الواردة في نظام صنادي . وقد تم إعداد هذه الشروط واألحكام وفقا  السعوديكما تخضع إلشراف ورقابة هيئة السوق المالية 

, برتي, التةويقر مدير الصندوق بأنه شخص مرخص له بممارسة أنشطة التعامل, اإلدارالمالية. سوق الاالستثمار الصادر من هيئة 
 .  03033-73المشورة, وحفظ األوراق المالية بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية رخصة رقم  متقدي

 أو آخر تحديث لها:  إصدار شروط و أحكام الصندوق تاريخ - 5
 .م83/06/8074شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  تحديث تم
  :االشتراك في الصندوق - 2

لاير سعودي.  80000لاير سعودي، والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  00000لمبلغ االشتراك في الصندوق هو الحد األدنى 
عندما تتسلم  وصحيحا   لاير سعودي أيضا.  ويكون طلب االشتراك مكتمال   80000أما الحد األدنى لالسترداد من الصندوق فهو 

 دات في الصندوق.شركة السعودي الهولندي المبالغ المحصلة لشراء وح
 :الصندوق عملة -7

بعملة غير عملة الصندوق، سيقوم ستثمار االصندوق  وإذا تم شراء وحداتاللاير السعودي.  يعملة االستثمار في الصندوق ه
ويصبح ، لوقتاذلك السوق في "مدير االستثمار" بتحويل العملة التي تم الدفع بها إلى اللاير السعودي بسعر الصرف الساري في 

شراء الوحدات ساري المفعول عند استالم شركة السعودي الهولندي المالية لذلك المبلغ بعملة الصندوق على أساس السعر اآلجل 
 لوحدة االستثمار في الصندوق.

 الصندوق:  أهداف - 8

  المستثمر بأقصى صورة ممكنة.المال س أرتحقيق تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة على  إلى يهدف الصندوق
  :الصندوق استراتيجيات -9

 في: أصوله يستثمر الصندوق .1

 المرابحة )التمويل التجاري( للصفقات التجارية المنفذة وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية. .أ

 الصكوك المتوافقة مع الشريعة. .ب

 مرتبطة بنشاط الصندوق.المنتجات واألدوات اإلستثمارية المركبة وغير المركبة والتي قد تكون  .ت

 .اإلستثمارية حةلمراباصناديق  .ث

 نوع األصل
للتملك من حجم أصول  الحد األدني

 الصندوق%

للتملك من حجم  الحد األعلى

 أصول الصندوق%

 %111 %15 المرابحة

 %21 %1 الصكوك

 %11 %1 المنتجات واألدوات اإلستثمارية

 %01 %1 صناديق المرابحة

 

في المرابحة )التمويل التجاري( للصفقات التجارية المنفذة وفقا  ألحكام الشريعة  أصول الصندوق استثمارسيتم تركيز  .2

عن طريق المصارف و البنوك  اإلسالمية. وتقوم هذه المرابحة على أساس شراء السلع والبضائع من موردين معتمدين

حسب تصنيف شركات فتش و اس اند بي و B3) بي )3و  -B)بي )–بحد أدنى  المصنفةالمحلية واإلقليمية والدولية 

والغير مصنفة والتي تتمع بمالءة مالية عالية وسمعة جيدة بحد أعلى موديز للتصنيف اإلئتماني على التوالي وكذلك 

ثم بيعها على  مقابل الدفع الفوري لقيمتها ومن  الواحد طرفالمن صافي قيمة أصول الصندوق مع  %01اليتجاوز 

ويتم إعادة إستثمار كافة األرباح  تحقيق الربح المطلوب حسنة معفع اآلجل إلى مؤسسات معروفة ذات سمعة أساس الد

http://www.shc.com.sa/
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ك يقوم الصندوق باالستثمار في الصكوالمحققة في نفس الصندوق مما يؤدي إلى زيادة قيمة وحداته. باإلضافة إلى ذلك 

 الية عاليةم بمالءةقليمية والصكوك الدولية التي تتمتع مثل الصكوك الحكومية وصكوك الشركات المحلية والحكومات اإل

. كما يستثمر الصندوق في قمن صافي قيمه أصول الصندو %21 ىوذلك بنسبه ال تتعد حيث اليعتمد على التصنيف

من  %11المنتجات واألدوات اإلستثمارية المركبة وغير المركبة والتي قد تكون مرتبطة بنشاط الصندوق بحد أقصى 

ولكنها ذات مخاطر منخفضة لتتوافق  ،مثل أسعار المرابحات وأدوات الدين كالصكوكصافي قيمة أصول الصندوق, 

الصندوق أيضا في صناديق اإلستثمار المحلية للمرابحة المرخص لها من هيئة . ويستثمر مع مستوى مخاطر الصندوق

 للصندوق . يجوزبالمخاطر مقارنةهذه الصناديق  وعوائد بناءا على ادآء والمطروحة طرحا  عاما   السوق المالية

 الشريعة أحكام مع قةالمتواف النقد اسواق ألدوات وكذلك من السوق الثانوي األولية العامة الطروحات في االستثمار

اإلسالمية. يجوز لمدير الصندوق وفقا  لتقديره المطلق أن يحتفظ بجزء من أو بكافة أصول الصندوق على شكل نقد. و 

يجوز لمدير الصندوق أن يودع في أي وقت من األوقات ذلك المبلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذلك بالشروط 

من صافي قيمة  %01بحد أعلى اليتجاوز  والدولية واإلقليمية المحلية والبنوك المصارفك التي يراها المدير مالئمة

على أن اليتجاوز  بالمخاطر مقارنة اإلستثمار علىالمقدمة العوائد  بحسبوذلك  الواحد طرفالأصول الصندوق مع 

كذلك يجوز . من صافي قيمة أصول الصندوق %01مجموع اإليداعات والمرابحات مع الطرف الواحد مامجموعة 

لمدير الصندوق استثمار اصول الصندوق في أي صكوك او أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة صادرة عن البنك 

 السعودي الهولندي من خالل الطرح العام على ان يتم االستثمار طبقا ألهداف و قيود الصندوق.

ر وذلك بعد االطالع على الدراسات والتقارير سيقوم مدير الصندوق وفقا لتقديره باتخاذ القرارات الالزمة لالستثما  .3

والتقييمات االستثمارية واالقتصادية والسياسية المختلفة والمعلومات المتاحة لديه من قبل فريق األبحاث أو أي جهة 

 أخرى خارجية كبيوت االستثمار ومراكز الدراسات، ودراسة األوضاع االقتصادية المحلية والدولية المختلفة، والسيولة

 النقدية المتاحة.

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا. .4

 :القيود على استثمارات الصندوق .0

 ( من صافي قيمة أصوله في %11لن تتعدى استثمارات الصندوق )ة, بإستثناء األوراق المالية مالية واحد ورقة

ضاء في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والدول األعضاء الصادرة من حكومة المملكة وحكومات الدول األع

 .في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 ( من األوراق المالية %0لن يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن )المصدرة ألي ُمصدر. 

  المصدرة ألي ُمصدر من صافي قيمة أصولاألوراق المالية  في( %01الصندوق نسبة تزيد عن ) يستثمرلن 

 الصندوق.

  التحوط من مخاطر سعر  تميعملة الصندوق مالم  ريبغ ةيالصندوق في أدوات أو منتجات استثمار ستثمريلن

 .الصرف

 ( من صافي قيمة أصولة في أي منطقة جغرافية ماعدا إذا كانت داخل %01لن تتعدى إستثمارات الصندوق )

ربي حيث يمكن أن تصل إستثمارات الصندوق حتى المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول الخليج الع

 من قيمة أصولة في الدولة الواحدة. 111%

 التمويلصالحيات صندوق االستثمار في  .6

 ويستثنى الصندوق أصول قيمة صافي من( %11) المائة في عشرة نسبة الصندوق لتمويل األقصى الحد يتجاوز لن

 نم االسترداد طلبات لتغطية وذلك للمدير تابع فرع من أو الصندوق مدير من التمويل مصدر كون حالة في ذلك من

 .االستثمار صناديق الئحة من( 49) للمادة وفقا الصندوق

ي السوق ف والدخل الثابت باإلضافة إلى المشتقاتوالمرابحات األسواق التي يستثمر فيها الصندوق هي أسواق النقد  .1

المرخص لها من هيئة السوق المالية والمتوافقة المطروحة طرحا  عاما   اإلستثماريةوالصناديق  المحلي واإلقليمي والدولي

 مع الشريعة.

ومجموع    من صافي قيمة أصول الصندوق %11الذي يمكن فية استثمار أصول صندوق استثمار واحد هو األعلى الحد  .8

. وسوف الصندوق من صافي قيمة أصول %01لن تتعدى  مجتمعة اإلستثمارية الصناديق في الصندوق إستثمار نسبة

يكون االختيار مبني على عدة عوامل منها على سبيل المثال ال الحصر العائد والمخاطر والتذبذب وااللتزام والتكلفة 

  والسيولة

 العمالت( ن)كالمنتجات اإلستثمارية و أو التحوط م الصندوق يستثمر أصوله في سوق يحتوي على مشتقات أوراق مالية .9

مدير  عمولن تتعدى نسبة اإلستثمار في المشتقات وقد تشكل هذه المشتقات جزءا  من أصول مدير الصندوق أو تابعية 

ماعدا إذا كان ذلك ألغراض التحوط مقابل مخاطر العمالت فيسمح  من قيمة أصول الصندوق %11 تابعيه أو الصندوق

 .اإلجنبية بالعمالت بالحد الذي يحمي الصندوق من مخاطر تقلبات اإلستثمار
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 :االستثمار مخاطر - 01
إال أن المستثمر وفي  إرشاد المستثمر عن طبيعة ومدى مالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق،صندوق اليمكن لمدير 

 يناسب استثماراته. الصندوق الذيبمفرده عن أي قرار يتخذه بخصوص اختيار  مسئوال  كافة األحوال سيكون 
 وبالتالي  لذلك، ينخفض أو يرتفع تبعا   الصندوق قدعليه فإن سعر وحدات  ا  وبناء عرضة لتقلبات السوق، صندوقالقد يكون 

ت التالية وتوضررح الفقرافيه. سررتثمره أال يحصررل على نفس المبلغ األسرراسرري الذي  الصررندوق قدفعندما يسررترد المسررتثمر أمواله من 
 يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق: تيالمخاطر البعض أنواع 

 :السوقر مخاط (أ
المرابحة التجارية في السلع والبضائع وغيرها من منتجات المرابحة عقود وعمليات وأدوات  أساسية في بصورة صندوقاليستثمر 

  .والتي تتعرض لمخاطر تقلبات السعر والسوق التجارية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة
  :مخاطر السيولة (ب

في  .ألجلاو يركز على االستثمارات القصيرة والمتوسطة  ،وافقة مع الشريعةتالم المالالنقد و أدوات أسواق الصندوق في يستثمر
ندوق تحمل الص إلىتسييل بعض استثماراته مما يؤدي  أواالقتراض  إلىحالة وجود استردادات غير اعتيادية قد يلجأ الصندوق 

 .إضافيةتكاليف 
 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت (ت

وأدوات المرابحة التجارية في السلع والبضائع وغيرها من منتجات المرابحة عقود وعمليات في  أساسيبشكل يستثمر الصندوق 
لسعودي العملة ين الذين ال يعتبر اللاير امشتركوبالنسبة لل ،المقومة باللاير السعوديو التجارية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة

 للاير السعودي. األساسية لهم، فإنهم معرضون للتقلبات المصاحبة لتغير سعر صرف ا
 :المخاطر االئتمانية (ث

تزاماته التعاقدية في الوفاء بال مدينتلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي  المرابحة هية المتعلقة بصفقات استثمار المخاطر االئتماني
 بينهما.للشروط المتفق عليها  مع الطرف المتعاقد معه وفقا  

  :المخاطر القانونية (ج
صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها 

يؤثر على  و بالتالي يمكن أن المستثمرين.وكذلك من قبل  عليها،من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة 
 الشركة.تلك  الصندوق فيا قيمة االستثمارات التي يستثمره

  :المتعلقة بأحداث معينةالمخاطر  (ح
منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة أو  مختلفة،أن تتأثر بعوامل  يمكن صندوقالن قيمة أصول إ

د كما قد تتأثر بالتغيرات في سياسة الحكومة ونظام الضرائب وأسعـار الفائدة أو ق والرقابية،تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية 
ومية جهات حكالمرابحات )التمويل الجاري( والتي تصدرها عقود وعمليات وأدوات لتتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة 

 أو الوحدات، الصكوك ذات المردود المتغير،...ألخ(.دولية ) مثل صكوك الخزانة وأوإقليمية أ أو شركات محليةومؤسسات مالية 
  .الماليه أي صناديق مالية محلية معتمدة من هيئة السوقفيها في  المستثمر

  :خاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوقم (خ
بشكل  مما يؤثريعتمد أداء أي صندوق استثماري إلى حد بعيد على قدرات وإمكانيات موظفي مدير الصندوق وخاصة كبار موظفيه 

  كبير على أداء الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر البديل المناسب.

 المخاطر الشرعية:د(

قد ال يتم تحصيل المبالغ المستثمرة في الصكوك وذلك بسبب خسائر في األعمال التي تترتب عليها الصكوك أو بسبب انخفاض 
 قيمة األصول التي تقوم عليها.

 المصالح: تضارب -00
دي شركة السعودي الهولن أو الصندوقتجنب حصول أي تضارب مصالح قد ينشأ بين مصالح مدير سيحرص مدير الصندوق على 

 يف المشتركينعلى وضع مصالح و سيعمل مدير الصندوق . الصندوقمصالح المشتركين في  المالية أو األطراف ذات العالقة و
وعدم تغليب مصالح مستثمرين على مصالح  ،أو األطراف األخرى ذات العالقة الصندوقأو مدير  الشركةفوق مصالح  لصندوقا

 .الصندوقمستثمرين آخرين في نفس 
  :والمصاريف الرسوم - 02

حتسبة و موفقا  لهذه الشروط  الصندوقسنويا  مقابل قيامه بإدارة ذلك  %0.50 مقدارهاإدارة للمدير رسوم  صندوقالدفع يسوف 
 عليها. المترتبة  االلتزاماتبعد خصم  الصندوقألصول مستحقة على القيمة الصافية 

 :التعامل األخرى مصاريف - 03
 بتنظيمه وتشغيله واستثمار أصوله. و تشمل تلك النفقات أيضا  على سبيل المثال التحتسب على كل صندوق كافة النفقات المتعلقة 

الحصر أتعاب اإلدارة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف اللجنة الشرعية ومصاريف حساب وتدقيق المؤشر اإلرشادي و 
الرسوم الخاصة بتصريف شئون الصندوق )راجع المحاسبية و رسوم الحفظ و الوصاية و العموالت ونفقات التداول و غير ذلك من 

 (.المرفقملخص اإلفصاح المالي 
  :تصفية الصندوق - 04

 من نظام صناديق االستثمار.  88ألحكام المادة  لهيئة السوق المالية تعيين أي مصف وفقا  يحق 
 مجلس إدارة الصندوق: - 05

 هم: أعضاءستة من يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف 
 )رئيس مجلس إدارة الصناديق( عضو غير مستقل –المعمر  خالد .0

 المؤهالت

 والمعادن للبترول فهد الملك جامعة من محاسبة بكالوريوس. 
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 الحالية والسابقة الوظائف

 المالية الهولندي السعودي لشركة التنفيذي الرئيس. 
 التعاوني.شركة اتحاد الخليج للتأمين  في الداخلي التدقيق لجنة في عضو 

 الهولندي السعودي بالبنك الشرقية بالمنطقة الشركات مصرفية مدير. 

 البريطاني السعودي بالبنك الشرقية بالمنطقة والمؤسسات الشركات مصرفية مدير. 

 الفرنسي السعودي بالبنك الشركات مصرفية في عالقة مدير. 

 اندرسون ارثر في أول داخلي مدقق. 

 المتقدمة البتروكيماويات شركة إدارة مجلس في سابق عضو. 
 عضو غير مستقل –. مشعل الحواس2

 المؤهالت
  جده. زفي االقتصاد واإلدارة من جامعة الملك عبدالعزيبكالوريوس 

 السابقةو الوظائف الحالية
 لندي الهوفي شركة السعودي  نائب رئيس مجلس إدارة الصناديق وأمين سر مجلس إدارة الصناديقو إدارة األصول رئيس

  .المالية
  المالية. السعودي الهولندي شركةفي  إدارة األصول –رئيس االستثمار نائب 
 مدير أول في البنك السعودي الهولندي. 
 مدير صناديق أول في البنك السعودي الهولندي. 
 .مدير عمليات االستثمار في البنك السعودي الهولندي 
 في مجموعة سامبا المالية. عمليات االستثمار مسئول 
 عضو غير مستقل – سعادة عبدهللا. 3

 المؤهالت

 بوسطن-إيسترن نورث جامعة من المدنية الهندسة في بكالوريس 
 ويلز و إنجلترا في القانويين المحاسبين معهد زمالة  

 السابقةو الحالية الوظائف
 وحتى اآلن.  2114إدارة المصرفية اإلستثمارية في شركة السعودي الهولندي المالية منذ يوليو  رئيس 
 اإلستثمارية المصرفية رئيس و تنفيذي كرئيسم 2114 مايو إلىم 2114 سبتمبر من كابيتال عودة شركة في عمل 
 لمحفظة وكمدير الشركات تمويل إدارة كمديرم 2114 أغسطس حتىم 2111 مارس من إل أي إي عودة بنك في عمل 

 .األسهم في باإلستثمار الخاصة البنك
 كمديرم 2111 فبراير حتىم 1998 سبتمبر منم( 2111 سنة عودة بنك عليها)أستحوذ  إل أي إس إنفست لبنان في عمل 

 .األصول إلدارة وكمدير تمويل إدارة
 ومشرف مدير ومساعد أول مكديرم 1998 أغسطس حتىم 1986 سبتمبر من ليبراند آند كوبرز في عمل 

 

 عضو مستقل –طارق الشويعر .4
 المؤهالت

  المملكة المتحدة -ماجستير في المالية والمحاسبة واإلدارة من جامعة برادفورد. 
 الرياض. -جامعة الملك سعودمن  درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في مجال التمويل 

 السابقةو الوظائف الحالية
 الستثمار والتطوير العقاري.ل الشويعرفي مجموعة  إدارةضو مجلس ع 
 االستثمار. رنافي شركة  عضو مجلس إدارة 
  الستثمار والتطوير العقاريل الشويعرمدير التمويل و االستثمارات في مجموعة. 
 .المدير العام لتطوير رؤية االستثمار 
  في شركة رنا لالستثمار.عضو في لجنة االستثمار 
 الغرفة التجارية بالرياض.االستثمار في ضو في لجنة ع 
 الغرفة التجارية بالرياض.في لمعلومات لنظم االفرعية  اللجنةفي  عضو 
 الغرفة التجارية بالرياض.في ضو في اللجنة الفرعية للخدمات العقارية ع 
 الستثمار والتطوير العقاري.ل الشويعرفي مجموعة  محاسب ومحلل مالي 
  الستثمار والتطوير العقاريل الشويعرإدارة محفظة االستثمار في مجموعة. 
 عضو مستقل –الصالح الحميد عبد. 5

 المؤهالت
 االجتماع علم في بكالوريوس. 

 السابقةو الحالية الوظائف
 .عضو في "مجلس المستشارين" و مناصب تنفيذية في عدد من الشركات العاملة 
 المالية سامبا مجموعة الشرقية، المنطقة لفروع اإلقليمي المدير.  
 مجموعة المصرفية الخاصة في البنك السعودي األمريكي. -أول عالقات مدير 
  القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد. مصرفيةرئيس مجموعة 
 عضو مستقل –. هاني العبادي2

 المؤهالت
  الظهران. -المعادن تسويق من جامعة الملك فهد للبترول وبكالوريوس 
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 السابقةو الوظائف الحالية

 واإلدارية المالية لالستشارات العبّادي هاني :اداري شريك. 
 في شركة الخير كابيتال. إلدارة تطوير األعمال يالمدير التنفيذ 
  الشركات للمنطقة الغربية بالبنك السعودي الهولندي. مصرفيةمجموعة  -نائب المدير العام 
  مجموعة مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي. -مدير قطاع 
 .مدير أول بمصرفية الشركات بالبنك األهلي التجاري 
 في مجموعة سامبا المالية. مدير أول عالقات 
 .محلل ائتماني / مدير عالقة في مجموعة سامبا المالية 
  البنك السعودي لالستثمار -مدير مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد. 

 وجود مدير إدارة االلتزام في شركة السعودي الهولندي المالية كعضو مراقب في مجلس إدارة الصندوق.مع  
 أمين السر

بشركه السعودي الهولندي المالية ومن مهامه التحضير لالجتماعات التي تعقد وتقديم  األصول إدارةرئيس  -مشعل الحواسالسيد/ 
 .ومناقشه أداء الصناديق

 التصويت:
  التصويت على قرارات المجلس باألغلبية.يتم 

عن حضررور كل اجتماع من اجتماعات مكافأة كما في الجدول سرروف يحصررل كل عضررو مسررتقل في مجلس إدارة الصررندوق على 
 بأنه مكافآت األعضاء المستقلين سيتحملها الصندوق. علمامجلس اإلدارة 

و تعديلها إن لزم األمر خالل مدة ال  و سيتم مراجعة العقود سنويا  سنوات  هي ثالثو مدة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل 
 من نهاية السنة المالية لصندوق االستثمار. تقويميا   ( تسعين يوما  60تتجاوز )

يتمتع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخبرات في مجال إدارة الصناديق االستثمارية ولديهم المعرفة الكاملة بأساليب إدارة الصناديق 
ومجاالت االستثمارات واألسواق مما يمكنهم من اإلشراف بفعالية على نشاطات كافة صناديق الشركة ومتابعة أدائها بشكل وثيق 

 مستوى.  وبكفاءة ومقدرة رفيعة ال
 وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

 فيها. طرفا  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق  .1
ق لالئحة صناديالمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا  و اإلشراف ومتى كان ذلك مناسبا   .2

 االستثمار.

 مسئولوالمطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق  مسئولاالجتماع مرتين سنويا  على األقل مع  .3
 للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة. ،التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه

 يرفعها المصفي في حالة تعيينه.إقرار أي توصية  .4

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .0

لشرررروط وأحكام الصرررندوق وأحكام  التأكد من قيام مدير الصرررندوق بمسرررؤولياته بما يحقق مصرررلحة مالكي الوحدات وفقا   .6
 الئحة صناديق االستثمار.

 ستثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق اال .1

كما يشرررف مجلس إدارة الصررندوق على جميع صررناديق السررعودي الهولندي المالية )أدناه قائمة تضررم أسررماء الصررناديق  .8
 :التي يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق(

 صندوق األمان متعدد األصول. (1)

 صندوق الميزان متعدد األصول. (2)

 صندوق الطموح متعدد األصول. (3)

 اليسر األمان متعدد األصول.صندوق  (4)

 صندوق اليسر الميزان متعدد األصول. (0)

 صندوق اليسر الطموح متعدد األصول. (6)

 صندوق اليسر لألسهم السعودية. (1)

 صندوق األسهم السعودية. (8)

 المؤسسات المالية السعودية. أسهم صندوق (9)

 صندوق األسهم الخليجية. (11)

 صندوق اليسر لألسهم الخليجية. (11)

 سعودي.باللاير الصندوق أسواق النقد  (12)

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي. (13)

 .صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك  (14)

 .صندوق اليسر لألسهم العالمية  (10)

 صندوق اليسر السعودي الهولندي لإلكتتابات األولية  (16)
(11)  

(18)   

 

 مدير الصندوق:  - 02

شرررركة السرررعودي الهولندي المالية وهي شرررركة تابعة للبنك السرررعودي الهولندي و مرخصرررة من قبل هيئة السررروق المالية بموجب 
 ، والتي ستقوم بدور مدير الصندوق وعنوانها كاآلتي: 03033-73الترخيص رقم 
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 6747777تلفون:  77677، الرياض 7643ص. ب 
www.shc.com.sa :هاتف مجاني: 2007868668  الموقع االلكتروني 

 أمين الحفظ:  - 02

كأمين حفظ للصرررندوق. و في حالة تعيين أمين حفظ آخر، فسررريتم إعالن ذلك في حينه.  شرررركة السرررعودي الهولندي الماليةتم تعيين 
  .في الفقرة الخاصة بذلك من هذه الشروط و األحكام بان الرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ هي من ضمن الرسوم المذكورة علما  

 عنوان أمين الحفظ:  
 .المملكة العربية السعودية لعليا العاماشارع  -الرياض  6747777تلفون:  77677الرياض 7643ص. ب. 

 مراجع الحسابات: - 08
 قام "مدير الصندوق" بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمراقب حسابات للصندوق، وعنوانه هو:  

 +644( 7) 8736360برج الفيصلية تلفون:  77647الرياض     8378ص. ب.  شركة ايرنست آند يونغ
 :القوائم المالية السنوية - 09
خالل صندوق لل سنويةللقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، سيقوم "مدير االستثمار" بإعداد قوائم مالية  وفقا  
الستثمار" ايقوم "مدير و. خطيا  على طلبه  ا  بناء مشتركنهاية كل سنة ميالدية. ويتم إرسال تلك القوائم بالبريد إلى كل  من يوما   60

منه ودون  خطيعلى طلب  ا  بناء مشتركمتاحة لكل  من نهاية الفترة تكون يوما   60خالل قوائم مالية نصف سنوية  كذلك بإعداد
ذلك. و يتم طلب القوائم المالية كتابة من مدير الرقابة و االلتزام لدى مدير االستثمار و على عنوان  مقابلتحميله أي مصاريف 

 مدير االستثمار.
 :الوحدات خصائص - 21

دد غير مح واألحكام أن يصدر عددا   هذه الشروطلتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في  للمدير وفقا   يمكن
مساوية لكل وحدة  الصندوقتمثل كل وحدة حصة نسبية في  على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و الصندوقمن الوحدات في 

حسب  ندوقالصيتقاسم المشتركون بالتناسب )كل حسب نسبة حصته( صافي موجودات  فسوف الصندوقأخرى. وإذا تمت تصفية 
 .حينئذ الصندوقعدد الوحدات المحتفظ بها في 

 :الخدمات التي يوفرها المدير مع الصالحيات - 20
لقيام بالمهام اإلشرافية واإلدارية والكتابية بغرض إدارة الصندوق لإلدارة  مجموعة من موظفيهوم المدير بتوفير خدمات قوف يس

بطريقة فعالة ويشمل ذلك حفظ الدفاتر والسجالت وإدخال أوامر االشتراك واالسترداد الخاصة بالوحدات وإصدار  الصندوق
 رات وإجراء ومطابقة معلومات الحسابات واألرصدة ومتابعة استفسارات المشتركين والرد على تلك االستفسا الحواالت

يجوز للمدير أن يعهد بأي من الوظائف المذكورة أعاله إلى أي شخص أو طرف  التحريات الالزمة وتقديم كشوفات الحساب. و
 .ثالث

صالحياته بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة إلى أية واحدة أو أكثر من األخير  بأن يفوضالصندوق دير مالمشترك  يفوض
سيط لكل أو وكيل أو و فرعي،ذلك على مسئولية المشتركين الكاملة( بصفة مستشار، أو أمين استثمار أو مدير المؤسسات المالية )و

قد أو الطرف المفوض( وأن يتعا ذا العالقة)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الطرف  الصندوقحسب اختيار مدير  صندوق
سواء  الصندوقخدمات إدارة استثمار و/أو خدمات حفظ ووصاية ألصول  لتقديم حسبما يقتضيه النص، مع ذلك الطرف المفوض،

 عن طريق طرف ثالث مرخص له بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.مباشرة أو 
يودع أصول الصندوق على أساس ائتماني لدى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية )والمشار  الصندوق بأنيفوض المشترك مدير 

فيما بعد باألطراف ذو العالقة أو الطرف المخول( في أي بلد وبأية عملة. ويكون أي إيداع من هذا النوع على مسئولية إليها جميعا 
 المشترك الكاملة إال في حال التعدي والتقصير من قبل المدير.

فوض أو ألي لذلك الطرف المفيما يتعلق بذلك التفويض يقر المشترك بأن المدير لن يقوم بإفشاء أية معلومات متعلقة بالمشترك 
طرف آخر ما لم يكن مثل هذا اإلفشاء مطلوبا  بموجب قانون أو نظام قضائي ذي اختصاص أو إذا رأى الطرف المفوض إن مثل 

 له لتمكينه من القيام بواجباته. هذا اإلفشاء يعتبر ضروريا  
المشورة, وحفظ األوراق المالية  م, تقديب, الترتيةويقر مدير الصندوق بأنه شخص مرخص له بممارسة أنشطة التعامل, اإلدار
 .  03033-73بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية رخصة رقم 

 :صناديق االستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة – 22
افقة مع المتو المرابحات والصكوك واألسهمالتي تديرها شركة السعودي الهولندي المالية في الشرعية تستثمر كافة الصناديق 

الشريعة ضمن المعايير المذكورة أدناه، وتأخذ تلك االستثمارات الموافقة الشرعية المسبقة على كل صندوق استثماري جديدة وذلك 
 لضمان االلتزام بهذه المعايير وستكون هناك مراجعة سنوية لمدى امتثال الصناديق لهذه المعايير.

 :الشريعة الهيئة أعضاءومؤهالت  أسماءوفيما يلي 

 المنيع الشيخ عبدهللا بن سليمان 

هـررررررر. وهو 1931في مجلس القضاء األعلى في المملكة العربية السعودية منذ إنشاء المجلس في سنة  عمل الشيخ عبدهللا عضوا  

 ابقا  سر لرئيس محاكم مكة المكرمة وقاضريا   نائبا   عضرو في مجمع الفقه اإلسرالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسرالمي، كما عمل سرابقا  
عضررروية العديد من الهيئات الشررررعية لدى البنوك في المملكة  في محكمة الوقف في مكة المكرمة. كما يشرررغل الشررريخ عبدهللا حاليا  

ة للمؤسررسررات المالي قوالتدقي المحاسرربةعضررو في العديد من المجالس والهيئات الشرررعية كمنظمة  هو أيضررا   العربية السررعودية. و
 في البحرين.اإلسالمية 

على عدد من اطروحات ورسائل الدكتوراه وشارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.  عبدهللاكما أشرف الشيخ  
 سالمي. ل اإلكما قام بتصنيف عدد من األحكام في الشريعة اإلسالمية )التفسير واآلراء( وقام بتأليف عدد من الكتب حول التموي

 القريالشيخ الدكتور محمد 
المدير السابق لمركز بحوث االقتصاد وهو  جدةفي في جامعة الملك عبد العزيز  اإلسالميالقتصاد ل القري أستاذا  الشيخ يعمل 

ة والمالية المصرفي في مجال األعمالللتنمية الدولية  اإلسالميالبنك القري حاصل على جائزة الشيخ وفي نفسه الجامعة.  اإلسالمي

http://www.shc.com.sa/
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لتابعة ا اإلسالميالفقه  وفي أكاديمية اإلسالمي. وهو خبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر 4002لعام  اإلسالمية

ه الفقيل والتموفي مجال  األكاديميةتحرير المنشورات ات العديد من هيئ يةعضو كما يشغل الدكتور القري. اإلسالميرابطة العالم ل
صادية الدراسات االقتمجلة ، واإلسالمي التابعة لرابطة العالم اإلسالميالفقه  التي تصدرها أكاديميةالمجالت ذلك بما في  اإلسالمي
 فيمي القتصاد اإلسالللرابطة الدولية التي تصدرها ا اإلسالمياالقتصاد  للتنمية ومجلة اإلسالمي التي يصدرها البنك اإلسالمية

وية القري كذلك عضالشيخ كما يشغل . قانون اإلسالميهارفارد في ال لسلسلةاالستشاري لك عضوية المجلس ، ويشغل كذلندن
ن التمويل مقاالت عالكتب والعديد من التأليف كما قام الشيخ القري بلمصارف والمؤسسات المالية. االعديد من في اللجان الشرعية 

في  زائرا   اذا  كما كان أستالعالم  التي تعقد حولفي المؤتمرات حدثين الدائمين المتواإلنجليزية، وهو من باللغتين العربية  اإلسالمي

 درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا. القري يحمل الشيخ و ،1331عام  فيجامعة هارفارد 

 بن عبد العزيز آل مصلح عبدهللاالشيخ الدكتور 

 هـ1931من سنة هناك الجامعة لفرع  ا  وكان رئيس أبهافي  اإلسالميةمحمد بن سعود  جامعة اإلماممصلح فرع ال عبدهللاشيخ أسس ال

المدير العام ومحمد بن سعود اإلسالمية  جامعة اإلمامالدين في  وأصولكما شغل منصب عميد كلية الشريعة هـ، 1211وحتى 

 العلمي في القرآن والسنة. اإلعجازلهيئة 
 

لهيئة الشرعية ا عويتم ذلك عن طريق التعاقد م الهيئة الشرعية مقابل المشورة الشرعية التي يقدمونها للصندوقعضاء يتم تعويض أ
 .(ملخص اإلفصاح الماليالتابعة للبنك السعودي الهولندي )راجع 

 :استثمار مدير الصندوق في الصندوق – 23
ي تخفيض فاحتفاظه بالحق مع  .مستثمرا   الصندوق بصفتهفي  باالشتراك – تقديره حسب – صندوق االستثمارأن يقوم مدير يمكن 

على أنها اشتراك  - إلى الحد المسموح به قانونا   -المبالغوسوف يتم معاملة مثل هذه  .متى اعتبر ذلك مناسبا   أو كليا   اشتراكه جزئيا  
قة لتأسيسية األحكام المذكورة في هذه االتفاقية والمتعل، وبالتالي سوف تطبق على هذه المبالغ االصندوقمن قبل الشركة في وحدات 

 من ضمن أشياء أخرى بعمليات االسترداد.
 :إجراءات االشتراك واالسترداد - 24

ة السداد و في حال .بعد يوم عمل واحد من تاريخ استالم طلب االشتراك أو االسترداد رسميا   اشتراك أو استرداد العميل نافذا  يصبح 
 ، شريطة استالم تلك المبالغ المحصلةبواسطة شيك يكون االستثمار نافذا  فقط في يوم اإلعالن الذي يلي مباشرة تسلم 

فإذا لم يتم استالم تلك األرصدة في أو قبل ذلك الوقت يصبح االستثمار نافذا  فقط اعتبارا   المحدد. االستالمالمبالغ في أو قبل وقت 
  اإلعالن التالي. من يوم

استمارة السعودي الهولندي المالية لصناديق االستثمار  تعبئة الصندوقيتعين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في 
مة و )ب( المبالغ الالزأو مع )أ( تفويض بالخصم على حساب المشترك لدى البنك لشركة السعودي الهولندي المالية وتسليمها 
ي كل يوم ف الصندوقتم تقييم أصول وي. الصندوقويحتفظ "المدير" بالحق في أن يرفض اشتراك أي أشخاص في أي  لالشتراك. 

 . لذلك اليومعلى أساس سعر إغالق السوق  عمل
من يوم العمل الرسمي في شركة السعودي  وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا   يتم تجميع كافة طلبات االسترداد من الصندوق يوميا  

لهولندي المالية.  ويتم استرداد المبالغ من الصندوق على أساس سعر الوحدة المعلن بعد يوم عمل واحد من تنفيذ طلب االسترداد ا
في كل يوم  الصندوقتم تقييم أصول وتودع المبالغ المستردة في حساب العميل بعد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد. وي

 .لذلك اليومسوق على أساس سعر إغالق ال عمل
عدد  لوحدة واو سعر شراء  المستثمر.و المبلغ  االشتراكتاريخ  رقم وفيه  البريد يوضحالمشتركين بواسطة  إلىإشعار  إرسالويتم 

 باستخدام نماذج شركة السعودي الهولندي المالية.سترداد ويتم االشتراك و اال العموالت على االشتراك.و  ةالوحدات المشترا
 ،لصندوقافإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المشترك إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائي المحدد لذلك 

وسوف تدفع المبالغ المستردة بالعملة التي يتعامل بها ذلك الصندوق وذلك بالقيد لحساب  فإنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.
لتعليمات المشترك الموضحة على طلب االسترداد. وسوف يتم  نك أو بموجب شيك مصرفي أو حوالة تلكسية وفقا  المشترك مع الب

 حسم رسوم بنكية نظير الشيكات المصرفية والحواالت التلكسية.
 تحديد أو تأجيل عمليات االسترداد:

ين حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالتيمكن لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من صندوق استثمار مفتوح 
 اآلتيتين:

( أو أكثر من صافي %70( إذا بلغ إجمالي نسبة كافة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل )7
م التعامل أولوية التنفيذ في يو ويكون التأجيل بالنسبة والتناسب على أن تعطى الطلبات المؤجلة قيمة أصول صندوق االستثمار.

 التالي.
( إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها صندوق  8

ي قيمة ة إلى صافاالستثمار، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسب
 أصول الصندوق. 

 :تقييم أصول الصندوق - 25
. وسوف يكون سعر شراء الوحدات أو االسترداد هو لذلك اليومعلى سعر إغالق السوق  ا  بناء يجري تقييم وحدات الصندوق يوميا  

وإذا لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في المملكة القيمة الصافية لألصول لكل وحدة ويعلن عن سعر الوحدة مباشرة في نفس اليوم. 
ويتم  ة للعمل.مفتوح البنوكفسوف يكون يوم اإلعالن في اليوم التالي مباشرة الذي تكون فيه  إعالن،العربية السعودية في أي يوم 

  بكة االنترنت. على شو تداول  المالية على الموقع الرسمي لشركة السعودي الهولندي نشر أسعار وحدات الصناديق يوميا  



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

 

 - 10 - 

  المبكر:رسوم االسترداد  - 22
  .ال يوجد

 :صندوقال إنهاء - 22
غيير إذا كان هناك أي ت أو الصندوقكافية لتبرير االستمرار في تشغيل  االستثماري غير صندوقالإذا رأى المدير أن قيمة أصول 

، فإنه يجوز للمدير إنهاء الصندوقإلنهاء  مالئما   في القوانين أو األنظمة أو غير ذلك من الظروف يرى المدير أنها تعتبر سببا  
فية . وفي مثل تلك الحاالت تتم تصهيئة السوق المالية السعوديإخطار للمشتركين وبعد الحصول على موافقة  بموجب الصندوق

من ذلك  يوما   ستين( 40وتسوية التزاماته ويتم توزيع العائدات المتبقية من التصفية على المشتركين خالل ) الصندوقل أصو
ا يحدده لم في ذلك الحين وفقا   الصندوقإجمالي الوحدات القائمة في  إلى الصندوقبنسبة ما تمثله حصصهم في وحدات  اإلشعار
 "المدير".

 :القوائم الدوريةرفع التقارير لمالكي الوحدات  - 28
ثمارات. الخاص بهذه االست التقويمفي نهاية كل ربع سنة يوضح وضع استثماراتهم مع  سوف يتسلم جميع حاملي الوحدات تقريرا  

يتضمن البيانات المالية الناتجة وفقا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية  صندوقعن كل  كما ستجهز الشركة تقريرا سنويا  
 وسيتم مراجعة البيان المالي السنوي والتصديق عليه من قبل مدققين خارجيين ويتم توفيره للمستثمرين )المشتركين( عند الطلب.

 ، كما ستجهز الشركة نشرة إخبارية تلخص أداءصندوقالي عن استثماره ف يرسل المدير لكل مشترك بعد نهاية كل ربع سنة بيانا  
 وتوضح القيمة الصافية للوحدة كما هي في آخر يوم من كل ربع سنة ميالدية وستكون هذه النشرة متاحة للمستثمرين.  الصندوق

 :حقوق التصويتسياسات  – 29
 لتصويتابحقوق  بممارسةالسياسات العامة المتعلقة  علىالتشاور مع مسئول المطابقة وااللتزام يوافق مجلس إدارة الصندوق  بعد

 دمع أو ممارسة لتقديره طبقا   الصندوق مدير ويقرر. أصوله من جزءا   تشكل التي المالية األوراق بموجب للصندوق الممنوحة
 .وااللتزام المطابقة مسئول مع التشاور بعد تصويت حقوق أي ممارسة

 :الصندوقتعديل شروط وأحكام  - 31
ير جوهري في شروط وأحكام صندوق ييجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقة هيئة السوق المالية قبل إجراء أي تغ

وأن يخطر المشتركين بواسطة البريد بالتعديل المقترح ويزودهم  واخذ الموافقة من الهيئة الشرعية على ذلك التعديل االستثمار
 .من تاريخ ذلك اإلخطار ( يوما  40بنسخة من النص المعدل. وسوف تصبح هذه التعديالت نافذة بعد ستين )

 :إجراءات الشكاوى - 30
تثمار"، مركز االستثمار لدى "مدير االس أن يستشير شكوى فيما يتعلق بأي صندوق استثمار، فعليه أوال   مشتركإذا ما كانت لدى أي 
 إلى:الشكوى مباشرة توجيه  فيمكنهذلك المركز  منوإذا لم يقتنع بالرد 

 0722تحويلة  6747777تلفون:   ،77677الرياض  7643ص. ب.  ،شركة السعودي الهولندي المالية
 .2007868668الهاتف المجاني:  

 :المطبق النظام - 23
شراف إل 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 ب. وومراقبة هيئة السوق المالية السعودي

ء وبيع األصول واالستثمار واألمالك وأية أنشطة أخرى ذات عالقة خارج المملكة العربية السعودية المشترك ويقبل بأن يخضع شرا
لك األصول أو فيه ت توجدلكافة القوانين واألنظمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي يتم فيه إنفاذ تلك المعامالت أو الذي 

 االستثمارات أو األمالك.
 :صناديق االستثمارااللتزام بالئحة  - 33

يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام وكافة الوثائق الخاصة بالصندوق مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة 
عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح عن الحقائق الجوهرية ذات العالقة 

 بالصندوق.
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 ملخص اإلفصاح المالي: - 34
 والمصاريف الرسوم

 أنواع الرسوم مالحظات

 رسوم اإلدارة)أ(  .من قيمة صافي أصول الصندوق سنويا   0.50%

 .ال يوجد : رسوم االشتراك
 .ال يوجد : رسوم االسترداد

 سوم االشتراك واالستردادر)ب( 

 ( رسوم التعاملت) .ال يوجد

 .صندوق كل عن سعودي لاير 10,000:  مدققة غير مالية بيانات أي

 .صندوق كل عن سعودي لاير 20,000:  المدققة المالية البيانات

الحسابات  راجعلمتدفع التي رسوم ( ال)ث
  المستقل

 

. عضو لكل أقصى كحد سنويا   سعودي لاير 3,000 اجتماععن كل  األتعاب

 كحدلاير  20111 حتى كل صندوق في السنة الواحدة على المحملة األتعاب

 .عضو لكل أقصى

 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلينج)

شركة السعودي الهولندي المالية تستفيد من خدمات الهيئة الشرعية للبنك 
السعودي الهولندي فيتشاركون في دفع األتعاب عن كل صندوق في السنة 

 .لكل عضوكحد أقصى  سعوديلاير 10,000   الواحدة
 ( مكافآت أعضاء الهيئة الشرعيةح)

تكاليف الحصول على التمويل تعتمد على الرأي المطلق لمدير الصندوق،  
وسوف تتفاوت تكلفة التمويل استنادا إلى معدل التمويل السائد بين البنوك لمدة 

 زمنية محددة )يوم على سبيل المثال(.

ر صندوق الستثماالتي يتحملها تكاليف ال ( خ)
 للحصول على التمويل

عن كل صندوق مقابل اإلعالن عن أسعار  سنويا   سعوديلاير  00000

  .الوحدات
 ( رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوقد)

 )ذ( رسوم التعامل و الوساطة ن إجمالي قيمة الصفقة.م % 0.10

 رقابية)د( رسوم   .وتدفع سنويا  لاير سعودي  7,500

من حساب  بها وتخصمبحسب الدول المستثمر  تستقطع من كل عملية
من قيمة صافي  سنويا   %1.21الصندوق بشكل ربع سنوي بحد أقصى 

 أصول الصندوق.
 )ز( رسوم حفظ
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مالحظات

المصاريف الفعلية المحملة 

على الصندوق 

خالل2015م )ر.س(

نسبة الرسوم من صافي 

قيمة األصول
طريقه احتساب الرسوم والمصاريف أنواع الرسوم

تم تحميلها على الصندوق 3,301,791.00 0.4990%
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

وتخصم شهرياَ. )أصول الصندوقXالنسبة المئوية(
 رسوم اإلدارة

ال يوجد 0.00 0.0000%
تحتسب  وتخصم عند تنفيذ أي صفقه صكوك.  )مبلغ 

الصفقةXرسوم الوساطة )
رسوم التعامل والوساطة

تم تحميلها على الصندوق 24,576.00 0.0037%
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
رسوم مراجع الحسابات المستقل

تم تحميلها على الصندوق 7,125.00 0.0011%
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

ال يوجد 0.00 0.0000% ال يوجد مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية

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

الصندوق عند إإلقتراض
تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار

تم تحميلها على الصندوق 5,000.00 0.0008%
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

تم تحميلها على الصندوق 7,500.00 0.0011%
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

اإلجمالية/ عدد أيام السنة(

رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق 

استثمار لهيئة السوق المالية

3,345,992.00 0.5057%

661,671,604.48

إجمالي المصاريف

متوسط صافي قيمة األصول لعام 2015

المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة المنتهية في 2015/12/31 م:

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

المصاريف االفتراضية  بشكل 

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

49.90 0.4990% رسوم اإلدارة

0.00 0.0000% رسوم التعامل والوساطة

0.37 0.0037% رسوم مراجع الحسابات المستقل

0.11 0.0011% مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

0.00 0.0000% مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية

0.00 0.0000% تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار

0.08 0.0008% رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

0.11 0.0011% رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق المالية

50.57 إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضيه للعميل الواحد
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 :السابق األداء

 

 

 
 

 

 مالحظة:
 أعاله توضح تذبذب إيرادات اإلستثمار في الصندوقالمعلومات 

 إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال.
 ق.ن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق ) أو أداءه بالمؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال  لألداء السابإ .1

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد

سنوات 10 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 3 سنوات 3 2015 2015

17.30% 20.02% 2.29% 3.94% 1.55% 2.73% 0.49% 0.92% صندوق اليسر للمرابحات باللاير السعودي

الصندوق
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 معايير االستثمار اإلسالمي:   (1الملحق:  )

الشريعة  امأحكتستثمر كافة الصناديق الشرعية التي تديرها شركة السعودي الهولندي المالية في المرابحات والصكوك واألسهم المتوافقة مع 

زام تضمن المعايير المذكورة أدناه، وتأخذ تلك االستثمارات الموافقة الشرعية المسبقة على كل صك أو أداة استثمارية جديدة وذلك لضمان االل

 بهذه المعايير وستكون هناك مراجعة سنوية لمدى امتثال الصناديق لهذه المعايير.

 
 :  والصكوكالمعايير الخاصة باالستثمار في المرابحات 

 االستثمار في عمليات المتاجرة بالمرابحة في السلع األساسية المناسبة عدا الذهب والفضة. (1)

االستثمار في الصكوك المتفقة مع أحكام الشريعة على النحو الذي تراه الهيئة الشرعية بعد استعراض الشروط الخاصة بالصك والفتوى  (2)

 الخاصة بالجهة المصدرة له.  

 
 المعايير الشرعية الخاصة باالستثمار في األسهم  

 ضرورة موافقة اللجنة الشرعية على االستثمار باألسهم اإلسالمية بعد دراستها. 

  :يجب االقتصار على االستثمار في الشركات المستوفية للمعايير التالية 

 

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

  .لميزانيتها وفقا   موجوداتها من 70% معدل دون الغير على لها التي والديون النقود تكون التي  والديون النقود -

   .ماضية سنة خالل السوقية قيمتها متوسط من 33% من أقل وجدت إن الشركة على الربوية القروض  القروض -

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

 .األقل على سنوية نصف بصفة الخيرية األعمال في الصرف نحو وتوجيه الشرعي غير الدخل تجنيب يجب    التطهير -

 
 
 
 
 
 

 

 اإلقرار
 

و تم الحصول على نسخة منها والتوقيع لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها 
 عليها.

 
  اسم العميل

 
  رقم الحساب الجاري

 
  الجنسية

 
  رقم الهوية

 
  الفرع

 

 
 
 

 ––––––––––––––––––––––––––: العميل يعقتو
 

––––––––––––––––––––––––      :التاريخ             
– 

 
 


