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 ةيملخص المعلومات الرئيس
 

  إسم صندوق اإلستثمار:
   األسهمعام مفتوح من فئة صناديق  إستثماري، صندوق الخليجيةاألسهم صندوق 

 
 :األهداف االستثمارية

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

 :سياسات استثمار الصندوق وممارساته
صيرة اإلستثمار في أدوات النقد قالصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية الخليجية إضافة إلى يستثمر 

االجل مثل الودائع أو صنننناديق أسنننواق النقد و ذل  لدفع قيمة االسنننتردادات متى ما اسنننتحقت. و يجود لمدير الصنننندوق اسنننتثمار 
أصنننول الصنننندوق في أسنننهم العن  األول على أن يتم االسنننتثمار طعقاو الهداف و قيود الصنننندوق. يجود للصنننندوق االسنننتثمار في 

 وحات األولية )العامة( ألسهم الشركات السعودية والخليجية.الطر
ويتم اختيار األسنننهم ععد تقييم دقيق للمركد المالي للشنننركة  و وضنننعها التنافسننني في السنننوق و رعحيتها و توقعات نموها و كفا ة 

و اجرا  التعديالت اللدمة عليها اإلدارة التي تتولى اإلشننننراف عليم. كما يتم مراقعة مسننننتوى المخاطرة على المحفرة عاسننننتمرار  
 عند الضرورة . 

واستناداو إلى رروف السوق أو لالحتفار عالحد األدنى من متطلعات السيولة، يجود للمدير وفقاو لتقديره المطلق أن يحتفر عجد  من 
إعادة اسننتثمارها. ويجود أو عكافة أصننول الصننندوق على شننكل نقد أو أدوات مالية ذات صجال قصننيرة كيفما يكون الحال إلى حين 

 للمدير أن يودع في أي وقت من األوقات ذل  المعلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذل  عالشروط التي يراها المدير مالئمة.

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

 مالحظات

األسنننننواق األسنننننهم المدرجة في 
 الخليجية المالية

 وتشمل األسهم المدرجة عحسب األسواق الخليجية كحد أقصى %10للسهم الواحد 

كحنند أقصنننننننى ل كتتنناب  %10 اإلكتتاب األولي
 األولي

يشمل اإلكتتاب األولي أي سهم يتم طرحم في األسواق 
 المالية الخليجية 

ال يتجاود مجموع قيمة األسننننننهم  حقوق األولوية
 %10السوقية 

األولوية ألي شننننركة مدرجة عاألسننننواق يشننننمل حقوق 
 المالية الخليجية

 مع العنو  والمؤسسات المالية كحد أقصى %100 الودائع وصفقات المراعحة ألجل

صننننننناديق أسننننننواق المال والنقد 
 االستثمارية المشتركة

كحد أقصننننننى للصننننننندوق  25%
 الواحد

 المرخصة من هيئة السوق المالية 

 
 :وصف المخاطر

عن طعيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمراالستثمار في الصندوق على درجة مرتفعة من المخاطر، وينطوي 
والو عمفرده عن أي قرار ؤمالئمة الخيارات االستثمارية التي يقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مس

إن سعر عليم ف قد يكون الصندوق عرضة لتقلعات السوق، وعنا و و راتم.يتخذه عخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب استثما
وحدات الصندوق قد ينخفض أو يرتفع تععاو لذل ، وعالتالي فعندما يسترد المستثمر أموالم من الصندوق قد ال يحصل على نفس 

 كما وجب التنويم على اآلتي:المعلغ األساسي الذي استثمره فيم. 

 ن يتعرض صندوق االستثمار لتقلعات مرتفعة عسعب تكوين استثماراتم.عيان مهم: من المرجح أ 

 .أن أدا  الصندوق الساعق أو األدا  الساعق للمؤشر اإلسترشادي ال يعد مؤشراو على أدا  الصندوق في المستقعل 

 ر سوف يتكرر أنم ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األدا  المطلق لصندوق االستثمار أو أدا ه مقارنة عالمؤش
 أو يماثل األدا  الساعق.

 . أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد عأي شكل من األشكال إيداعاو لدى أي عن 

 .أن االستثمار في الصندوق قد يؤدي إلى خسارة كامل المعالغ المستثمرة 
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 على االستثمار في الصندوق: ، التي يمكن أن يكون لها تأثيرالرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواع المخاطر

 

 مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق: 
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية الخليجية إضافة إلى سوق النقد على المدى 

 القصير والتي تتعرض لمخاطر تقلعات السعر والسوق.
 

 :مخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة 
 انيسرئي نوعان هنا من االستثمارات. ف هاريمخاطر أكثر من غ رةالصغي الشركات هماالستثمار في أسم واجيعشكل عام 

  :رةيالصغ الشركات ههاالتي تواج المخاطر من
 ها، ومنعن التوقعات دةيأن تأتي األرعاح عع ةإمكاني في تتمثل الشركات هذهلالستثمار في مثل  ةيسيالمخاطرالرئ -

 ذيوالمشاكل في تنف ةيالموارد المال ةكفاي وعدم الشركات هذهلضحالة الخعرة أو سو  اإلدارة لدى  عودي ما وضاأي
 تل  الشركات على نفس العمال . نيأو التنافس ع ةيالتجارها اتيعمل

 عةوالمدرجة في السوق في الصع رةالصغي الشركات ههاالتي تواج ولةي: تتمثل مخاطر السةيالنقد ولةيمخاطر الس -
 .التداول حجم انخفاض عسعب الشركات هذهالخاصة ع ةياألوراق المال عيشرا  و ع اتيفي عمل المحتملة

 

  :مخاطر السيولة 
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية الخليجية إضافة إلى سوق النقد على المدى 

الصندوق عدون أي تغيرات كعيرة في األسعار خالل فترة دمنية قصيرة جداو. و القصيرعما يمكن معم عيع وشرا  وحدات 
لكن قد تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقراره و قد تصعح ععض المحافر والصناديق أقل سيولة وأكثر 

 صعوعة في االستثمار فيها نتيجة التداول المحدود فيها.
 

  العمالت:المخاطر المتعلقة بأسعار 
يسنننتثمر الصنننندوق في أسنننهم الشنننركات الخليجية المدرجة في األسنننواق المالية الخليجية إضنننافة إلى سنننوق النقد على المدى 
القصننير، والمقومة عالا السننعودي والعمالت الخليجية األخرى والدوالر األمريكي. وعذل  يكون المشننتركين في الصننندوق 

رضين لمخاطر التقلعات ألسعار ا  لصرف في تل  العمالت.معو
 

 :المخاطر االئتمانية 
المخاطر االئتمانية المتعلقة عصنننفقات اسنننتثمار في أسنننواق النقد هي تل  التي تتعلق عاحتمال أن يخفق أي مقترض في الوفا  

 عالتداماتم التعاقدية مع الطرف المتعاقد معم وفقا للشروط المتفق عليها عينهما.
 

 :المخاطر القانونية 
االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجرا ات قانونية صناديق 

عليها من قعل السننلطات الحكومية المختصننة عالتنريم واإلشننراف والرقاعة عليها، وكذل  من قعل المسننتثمرين، و عالتالي يمكن 
 وق في تل  الشركة.أن يؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصند

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
يقعل المشنننتر  أن قيمة أصنننول الصنننندوق يمكن أن تتأثر ععوامل مختلفة، منها عوامل سنننياسنننية واقتصنننادية وعوامل تتعلق 

سلطات اإلشرافية والتنريمية والرقاعية، كما قد تتأثر عالتغيرات في سياسة  لحكومة ونرام اعالتشريعات واألنرمة أو تتعلق عال
 الضرائب وأسعـار الفائدة أو قد تتأثر عأحداث معينة تتعلق عالجهة المصدرة لألسهم.  

 

 :مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق 
يعتمد أدا  أي صنننندوق اسنننتثماري إلى حد ععيد على قدرات وإمكانيات مورفي مدير الصنننندوق وخاصنننة كعار مورفيم مما 

 يؤثر عشكل كعير على أدا  الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر العديل 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

N/A 3.83% 20.37% 44.67% -4.30% -0.26% 3.28% 3.46% 
صندوق األسهم 

 الخليجية

 
 .الخليجية األسهم صندوق إلى الخليجية المالية المؤسسات أسهم صندوق منالصندوق  لتحويل وذل  الصندوق إطالقمنذ  للصندوقيتوفر مؤشر  ال- : مالحرة

 وذل  منذ تحويل الصندوق كما ذكر أعاله. 2010تجدون أدناه أدا  الصندوق و المؤشر من سنة -
 

 عوائد السنوات الماضية مقارنة عالمؤشر االسترشادي 

 
 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
مدير الصندوق عتحصيل رسوم إدارية مقاعل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقاعل الخدمات المقدمة لم مجموعة من يقوم 

 األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتساعها.
 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقاعل خدمات االدارة وما يتعلق 

 عها والمقدمة من قعل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
قيمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشترا  

هي الرسوم التي يدفعها المشتر  مقدماو 
لصندوق وتخصم من المعلغ عند إشتراكم عا

المستثمر أو تدفع عشكل مستقل عند 
االشترا  عالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من معلغ  1.50%
 اإلشترا 

تخصم من المعلغ المستثمر أو 
تدفع عشكل مستقل عند االشترا  
 عالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

هي الرسوم التي يدفعها المستثمر )حامل 
الوحدات( عند إسترداده عشكل كلي أو 
 جدئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من معلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطعق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحساعات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمدقق الحساعات المستقل 
مقاعل أتعاب مراجعة عيانات الصندوق 

 يةالمال

ا  30,000معلغ 
سعودي عحد أقصى 

يدفعها الصندوق عشكل 
 سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضا  مجلس 

االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضا  مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقاعل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة عالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على عدد األعضا  
المستقلين وعلى 
التدامهم عحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضيح  –عالمجلس 

نرجو مراجعة المثال 

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
عنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل معلغ 
ا سعودي عن كل إجتماع 

قع إجتماعين خالل السنة عوا
تشتر  في دفعها جميع الصناديق 

التي يشرف عليها المجلس 

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%
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20.00%
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40.00%
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التوضيحي ععد هذه 
 القائمة أدناه

ا  2,000عاإلضافة لمعلغ 
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 ال يخضع 
 لرقاعة الهيئة الشرعية

اليوجد حيث أن الصندوق اليتعع 
المعايير الشرعية، فال يتم 

اإلشراف عليم من قعل الهيئة 
 الشرعية

تكاليف التمويل 
 )االقتراض(

يتم فرض هذه الرسوم مقاعل التمويل الذي 
يحصل عليم الصندوق، ويتم تمويل 
 يل وفقالصندوق وفقاَ للحاجة لذل  التمو

مرئيات مدير الصندوق، وتدفع للجهة 
 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداو إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل عشكل يومي عند الحيادة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 موقع السوق

مالية السعودية وهي رسوم تدفع للسوق ال
)تداول( مقاعل نشر معلومات الصندوق عما 

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

ا  5,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقاعل شرا  أو عيع 
يستثمر عها الصندوق، األوراق المالية التي 

وتدفع على دفعتين دفعة خاصة عشركة 
تداول ودفعة للشركة القائمة ععمل الوساطة 

 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 و
لألسهم  0.75%
 الخليجية

 يتم خصمها معاشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم رقاعية
سوق المالية مقاعل الخدمات الرقاعية ال

 المقدمة للصندوق

ا  7,500معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقاعل 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 

دم عيانات المؤشر عالصندوق، وتدفع لمق
 اإلرشادي

ا  15,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

ند عتحتسب عشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة عالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفر
الحفر مقاعل خدمات الحفر المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
 على أنواع األصول
المستثمر عها ونسعة 
تركيدها عالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد معلغ 

أدنى لتكلفة الحفر، أدناه 
 توجد التفاصيل

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهرعنهاية كل 

ضريعة القيمة 
 المضافة

افة. و سوف تحتسب إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريعة القيمة المض
على العميل أي ضريعة قيمة مضافة تنطعق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتعارها واجعة السداد من 

 طرفم عاإلضافة إلى المعالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

فأة يتحملها الصندوق ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكل مكاسوف 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  

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

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

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

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

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

ق لن جتماعات ف   الصندوعدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور اب

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

( ابسننننتثمار في األسننننهم المدرجة 1لاير للسنننننة الواودة كحد  دلى لليسننننوم، وتنقسننننم اليسننننوم للتالي:  24,000مبلغ تم تحديد 

صنادي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ  سعودي و  %0.050وال سوق ال سوق البحييني و  %0.095لل سوق الكويتي  %0.200لل لل

للسوق ابماراتي تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي  %0.085للسوق القطيي و  %0.095للسوق العمالي و  %0.170و 

( 2لاير سنننعودي بحسنننب السنننوق لكل صننناقة جديدة كعمولة تسنننوية.  175لاير سنننعودي وبحد  قصنننى  25كما يحتسنننب مبلغ 

تحتسب يومياً وتخصم بشكل  %0.0175اق المال والعوائد الثابتة  بمختلف  لواعها تبلغ تكلاة الحاظ ابستثمار بصنادي   سو

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

 
 :كيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته

 ومستنداتم من خالل القنوات التالية:يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الصندوق 
 www.alawwalinvest.comالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  -
 مكاتب وفروع مدير الصندوق -
 8001242442عمراسلة مدير الصندوق على العنوان الموضح في الفقرة التالية، أو عاإلتصال عالهاتف المجاني  -
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق:
، والتي 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قعل هيئة السوق المالية عموجب الترخيص رقم 

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

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

www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 
  

 اسم وعنوان أمين الحفظ:
، عتاريخ 07070-37شركة الرياض المالية وهي شركة استثمارية مرخصة من قعل هيئة السوق المالية عموجب الترخيص رقم 

 م 19/06/2007 ـ المواف   03/06/1428

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

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:الموقع 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

 
 

 
صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة كصندوق استثماري عام مفتوح وفقاو لالئحة  جرى تأسيس صندوق األسهم الخليجية

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

 
 عيان تحذيري:

ننصح الراغعين في االشترا  عالصندوق والمستثمرين عقرا ة وفهم هذه النشرة من مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
 عصندوق االستثمار قعل االشترا . وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح عاألخذ عمشورة مستشار مهني.

 
 
 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 

 
 

 الصندوق: شركة األول لالستثمارمدير 
 أمين الحفظ: شركة الرياض المالية 

 إسم الصندوق:صندوق األسهم الخليجية   
 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 

 فئة الصندوق: صناديق األسهم
 
 
 
 
 
 

الصندوق وأعضا  مجلس إدارة  لقد روجعت مذكرة المعلومات من قعل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير
الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضا  
مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق عصحة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على 

 والعيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.المعلومات 
 
 

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

عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جد  منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية عشأن جدوى االستثمار 
في الصندوق من عدمم وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها عاالستثمار فيم أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في 

 ألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثلم.الشروط وا
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 صندوق االستثمار (1

 

 صندوق األسهم الخليجية اسم صندوق االستثمار

 م 2009مارس  02 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح 
 وحداته

تمت موافقة الهيئة على اإلستمرار عطرح الصندوق 
 م 2009مارس  2عتاريخ 

الينطعق ألنم صندوق استثماري عام مفتوح اليحدد عمدة  مدة صندوق االستثمار
 دمنية

 الا السعودي عملة صندوق االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته (2

 
 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار

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

 
 أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق وسياسات التركيد

اق المالية الخليجية إضافة إلى اإلستثمار في أدوات النقد قصيرة الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسويستثمر 
االجل مثل الودائع أو صنننناديق أسنننواق النقد و ذل  لدفع قيمة االسنننتردادات متى ما اسنننتحقت. و يجود لمدير الصنننندوق اسنننتثمار 

يجود للصنننندوق االسنننتثمار في أصنننول الصنننندوق في أسنننهم العن  األول على أن يتم االسنننتثمار طعقاو الهداف و قيود الصنننندوق. 
 الطروحات األولية )العامة( ألسهم الشركات السعودية والخليجية.

ويتم اختيار األسنننهم ععد تقييم دقيق للمركد المالي للشنننركة  و وضنننعها التنافسننني في السنننوق و رعحيتها و توقعات نموها و كفا ة 
لمخاطرة على المحفرة عاسننننتمرار  و اجرا  التعديالت اللدمة عليها اإلدارة التي تتولى اإلشننننراف عليم. كما يتم مراقعة مسننننتوى ا

 عند الضرورة . 
واستناداو إلى رروف السوق أو لالحتفار عالحد األدنى من متطلعات السيولة، يجود للمدير وفقاو لتقديره المطلق أن يحتفر عجد  من 

يرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة اسننتثمارها. ويجود أو عكافة أصننول الصننندوق على شننكل نقد أو أدوات مالية ذات صجال قصنن
 للمدير أن يودع في أي وقت من األوقات ذل  المعلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذل  عالشروط التي يراها المدير مالئمة.

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

 مالحظات

األسنننننواق األسنننننهم المدرجة في 
 الخليجية المالية

 وتشمل األسهم المدرجة عحسب األسواق الخليجية كحد أقصى %10للسهم الواحد 

كحنند أقصنننننننى ل كتتنناب  %10 اإلكتتاب األولي
 األولي

يشمل اإلكتتاب األولي أي سهم يتم طرحم في األسواق 
 المالية الخليجية 

يمة األسننننننهم ال يتجاود مجموع ق حقوق األولوية
 %10السوقية 

يشننننمل حقوق األولوية ألي شننننركة مدرجة عاألسننننواق 
 المالية الخليجية

 مع العنو  والمؤسسات المالية كحد أقصى %100 الودائع وصفقات المراعحة ألجل

صننننننناديق أسننننننواق المال والنقد 
 االستثمارية المشتركة

كحد أقصننننننى للصننننننندوق  25%
 الواحد

 الية المرخصة من هيئة السوق الم

 
 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويعيع فيها الصندوق استثماراتم

 األسواق المالية عدول مجلس التعاون الخليجي فقط الغير 
 

 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها عغرض اتخاذ القرار االستثماري
يلتدم مدير الصنننننننندوق من خالل معدأ العناية الواجعة، ومن خالل دوره كمدير للصنننننننندوق عالقيام عكل أمانم ومهنية وعالحد 
المعقول عإتخاذ قرارات اسننتثمارية معنية على أسننس رصننينة. ويسننتعين مدير الصننندوق عمجموعة من كوادره للقيام عمراجعة 

التي يسننتثمر فيها الصننندوق. ويعتمد مدير الصننندوق على األعحاث الداخلية  االسننتراتيجيات والجدوى االسننتثمارية لألصننول
و/أو األعحاث التي تقوم عها شركات ومؤسسات مالية وعحثية أخرى سوا  كانت تل  األعحاث متاحة للعامة أو كان الحصول 

لمدير الصننننننندوق مجموعة من  على تل  األعحاث وفق عالقة تعاقدية عين مدير الصننننننندوق ومقدمي تل  األعحاث. كما تتوفر
 األدوات التي توفر األعحاث والمعلومات والعيانات عن األوراق المالية والشركات ومختلف أنواع األصول. 

 
 أنواع األوراق المالية التي اليمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

أدوات مالية يجود للصننندوق اإلسننتثمار فيها ال يجود للصننندوق االسننتثمار في أي ورقة مالية عخالف ما تم ذكره سنناعقا من 
على سعيل المثال اليجود للصندوق اإلستثمار في الصكو  والسندات عشكل معاشر، كما ال يستثمر في أي أصل قد ينطوي 

 على التدامات مالية غير محددة.
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 ار فيهاأي قيد صخر على أنواع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثم
 ال يوجد

 
 الحد الذي يمكن فيم استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق أخرى

يجود للصندوق االستثمار فقط عالصناديق التي من فئة صناديق أسواق المال والمرخصة من قعل هيئة السوق المالية على أن 
، ويقوم عاالستثمار ععد إجرا  الفحص من قيمة صافي أصول الصندوق %25ال يتجاود االستثمار في صندوق واحد نسعة 

الواجب للتأكد من جدوى االستثمار في تل  الصناديق. كما يمكنم االستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الصندوق والتي 
 تكون من فئة صناديق أسواق المال.

 
 صالحيات وسياسات االقتراض ورهن األصول

ي أصنننننول الصنننننندوق، فيما عدا اإلقتراض لهدف تلعية اإلسنننننتردادات من من قيمة صننننناف %10الحد األعلى لالقتراض هو 
 الصندوق. وقد يقوم مدير الصندوق عرهن أصل أو مجموعة من أصولم وذل  مقاعل المعالغ التي يقترضها.

 
 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نرير

من صننننافي قيمة  %25لمجموعة ما نسننننعتم لن تتجاود مجموع االسننننتثمارات في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس ا
أصننول الصننندوق، ويشننمل ذل  جميع االسننتثمارات في صننفقات سننوق النقد المعرمة مع طرف نرير واحد أو جهات مختلفة 
تنتمي لنفس المجموعة واألوراق المالية الصننادرة عن شننخص واحد أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة والودائع العنكية 

 أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة. لدى جهة واحدة
 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة المخاطر
يقوم مدير الصننندوق عرصنند المخاطر التي قد تؤثر في اسننتثمارات الصننندوق، ويتخذ اإلجرا ات الالدمة تجاه تل  المخاطر 

 كالتالي:
على صخر األخعار والمستجدات على الساحة يقوم مدير الصندوق عمراقعة أدا  الصندوق عشكل يومي كما يقوم عاإلطالع  -1

 اإلقتصادية مما قد يؤثر على أصول الصندوق.
يقوم مدير الصننندوق ععقد إجتماع شننهري مع الكادر المسننؤول عن إدارة الصننندوق إلسننتعراض أدا  الصننندوق وتوديع  -2

 األصول وصخر المستجدات المتعلقة عاألصول التي يستثمر عها الصندوق.
دوق عإجرا  دراسننننات العناية الواجعة المتعلقة عاألصننننول التي يسننننتثمر عها الصننننندوق، وتشننننتمل تل  يقوم مدير الصننننن -3

 الدراسات على تحليل وتقويم المخاطر لألصول التي يستثمر عها الصندوق.
 يتعامل الصندوق مع أي حدث مستجد يؤثر على مخاطر الصندوق على وجم السرعة فور حصول العلم عذل  الحدث. -4
 

 ت المؤشر االسترشادي والمنهجية المتععة لحساب المؤشرمعلوما
مؤشر ستاندرد اند عورد لألسهم الخليجية )مؤشر العائد الكلي(، يتم احتساب قيمة المؤشر عاإلعتماد على يستخدم الصندوق 

رسملة األسهم الحرة للشركات المكونة للمؤشر. ويضم المؤشر معرم الشركات المدرجة في األسواق المالية الخليجية وكذل  
يولة سستثنا  عدد من الشركات عنا و على عوامل عدة على سعيل المثال الصناديق االستثمارية المدرجة )أسهم و عقار(، ويتم إ

 أسهم تل  الشركات أو حجمها. والمؤشر هو مؤشر العائد الكلي أي ان المؤشر يتم إحتساب قيمة أي توديعات تتم في قيمتم.
 

 االستثمار في المشتقات
 معاشر. لن يقوم الصندوق عاالستثمار في أي نوع من أنواع المشتقات عشكل

 
 اإلعفا ات الممنوحة من الهيئة عشأن أي قيود أو حدود على االستثمار

 ال يوجد
 
 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (3

عن طعيعة ومدى  يمكن لمدير الصندوق إرشاد المستثمرينطوي االستثمار في الصندوق على درجة مرتفعة من المخاطر، و
والو عمفرده عن أي قرار ؤيقدمها الصندوق، إال أن المستثمر وفي كافة األحوال سيكون مس مالئمة الخيارات االستثمارية التي

إن سعر عليم ف قد يكون الصندوق عرضة لتقلعات السوق، وعنا و و يتخذه عخصوص اختيار الصندوق الذي يناسب استثماراتم.
 لمستثمر أموالم من الصندوق قد ال يحصل على نفسوحدات الصندوق قد ينخفض أو يرتفع تععاو لذل ، وعالتالي فعندما يسترد ا

 كما وجب التنويم على اآلتي:المعلغ األساسي الذي استثمره فيم. 

 .عيان مهم: من المرجح أن يتعرض صندوق االستثمار لتقلعات مرتفعة عسعب تكوين استثماراتم 

  مؤشراو على أدا  الصندوق في المستقعل.أن أدا  الصندوق الساعق أو األدا  الساعق للمؤشر اإلسترشادي ال يعد 

  أنم ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات على أن األدا  المطلق لصندوق االستثمار أو أدا ه مقارنة عالمؤشر سوف يتكرر
 أو يماثل األدا  الساعق.

 . أن االستثمار في صندوق االستثمار اليعد عأي شكل من األشكال إيداعاو لدى أي عن 

 ي الصندوق قد يؤدي إلى خسارة كامل المعالغ المستثمرة.أن االستثمار ف 
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 ، التي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:الرئيسية وتوضح الفقرات التالية أنواع المخاطر
 

 :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 
المالية الخليجية إضافة إلى سوق النقد على المدى يستثمر الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق 

 القصير والتي تتعرض لمخاطر تقلعات السعر والسوق.
 

 :مخاطر االستثمار في الشركات الصغيرة 
 انيسرئي نوعان هنا من االستثمارات. ف هاريمخاطر أكثر من غ رةالصغي الشركات هماالستثمار في أسم واجيعشكل عام 

  :رةيالصغ الشركات ههاالتي تواج المخاطر من
 ها، ومنعن التوقعات دةيأن تأتي األرعاح عع ةإمكاني في تتمثل الشركات هذهلالستثمار في مثل  ةيسيالمخاطرالرئ -

 ذيوالمشاكل في تنف ةيالموارد المال ةكفاي وعدم الشركات هذهلضحالة الخعرة أو سو  اإلدارة لدى  عودي ما وضاأي
 تل  الشركات على نفس العمال . نيأو التنافس ع ةيالتجارها اتيعمل

 ةالمدرجة في السوق في الصعوع رةالصغي الشركات ههاالتي تواج ولةي: تتمثل مخاطر السةيالنقد ولةيمخاطر الس -
 .التداول حجم انخفاض عسعب الشركات هذهالخاصة ع ةياألوراق المال عيشرا  و ع اتيفي عمل المحتملة

 

  :مخاطر السيولة 
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية الخليجية إضافة إلى سوق النقد على المدى 

القصيرعما يمكن معم عيع وشرا  وحدات الصندوق عدون أي تغيرات كعيرة في األسعار خالل فترة دمنية قصيرة جداو. و 
استقراره و قد تصعح ععض المحافر والصناديق أقل سيولة وأكثر  لكن قد تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم

 صعوعة في االستثمار فيها نتيجة التداول المحدود فيها.
 

 :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 
يسنننتثمر الصنننندوق في أسنننهم الشنننركات الخليجية المدرجة في األسنننواق المالية الخليجية إضنننافة إلى سنننوق النقد على المدى 

، والمقومة عالا السننعودي والعمالت الخليجية األخرى والدوالر األمريكي. وعذل  يكون المشننتركين في الصننندوق القصننير
رضين لمخاطر التقلعات ألسعار الصرف في تل  العمالت.  معو

 

 :المخاطر االئتمانية 
ي الوفا  تمال أن يخفق أي مقترض فالمخاطر االئتمانية المتعلقة عصنننفقات اسنننتثمار في أسنننواق النقد هي تل  التي تتعلق عاح

 عالتداماتم التعاقدية مع الطرف المتعاقد معم وفقا للشروط المتفق عليها عينهما.
 

 :المخاطر القانونية 
صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة االستثمار معرضة لفرض إجرا ات قانونية 

ومية المختصننة عالتنريم واإلشننراف والرقاعة عليها، وكذل  من قعل المسننتثمرين، و عالتالي يمكن عليها من قعل السننلطات الحك
 أن يؤثر على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تل  الشركة.

 

 :المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 
مل سنننياسنننية واقتصنننادية وعوامل تتعلق يقعل المشنننتر  أن قيمة أصنننول الصنننندوق يمكن أن تتأثر ععوامل مختلفة، منها عوا

سلطات اإلشرافية والتنريمية والرقاعية، كما قد تتأثر عالتغيرات في سياسة الحكومة ونرام  عالتشريعات واألنرمة أو تتعلق عال
 الضرائب وأسعـار الفائدة أو قد تتأثر عأحداث معينة تتعلق عالجهة المصدرة لألسهم.  

 

 دير الصندوق:مخاطر االعتماد على موظفي م 
يعتمد أدا  أي صنننندوق اسنننتثماري إلى حد ععيد على قدرات وإمكانيات مورفي مدير الصنننندوق وخاصنننة كعار مورفيم مما 

 يؤثر عشكل كعير على أدا  الصندوق عند استقالة أو غياب أحدهم وعدم توفر العديل المناسب.  
 
 معلومات عامة (4

 
 الفئة المستهدفة لالستثمار عالصندوق

مية لرأس المال تحقيق تن هدفيستهدف الصندوق تل  الفئة من المستثمرين الراغعين في االستثمار عصندوق مرتفع المخاطر ع
على المدى الطويل، كما يدر  المستثمرون المهتمون عالصندوق طعيعة مخاطر الصندوق ويقعلون ويتحملون الخسائر المستثمر 

 .هم( عالصندوقالتي قد تنجم نتيجة استثمارهم )اشتراك
 

 سياسة توديع األرعاح
 .ال يقوم الصندوق عتوديع أي أرعاح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرعاح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوق
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 األدا  الساعق للصندوق
 

  العائد الكلي 

 المؤشر
إجمالي 
 العائد

 المؤشر إجمالي العائد المؤشر إجمالي العائد المؤشر
إجمالي 
 الصندوق العائد

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

N/A 3.83% 20.37% 44.67% -4.30% -0.26% 3.28% 3.46% 
صندوق األسهم 

 الخليجية
 

 .الخليجية األسهم صندوق إلى الخليجية المالية المؤسسات أسهم صندوق منالصندوق  لتحويل وذل  الصندوق إطالقمنذ  للصندوقيتوفر مؤشر  ال- : مالحرة
 وذل  منذ تحويل الصندوق كما ذكر أعاله. 2010تجدون أدناه أدا  الصندوق و المؤشر من سنة -

 

 

 عوائد السنوات الماضية مقارنة عالمؤشر االسترشادي 

 
 

 توديعات األرعاح للسنوات الساعقة 
 يقوم الصندوق عتوديع أي أرعاح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرعاح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوق. لم
 

 تقارير الصندوق 
 ان تقارير الصندوق متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

invest.comwww.alawwal 
 

 حقوق مالكي الوحدات
يتمتع مالكي الوحدات عحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا عالمساواة من قعل مدير الصندوق. أدناه توضيح لحقوق لمالكي 

 الوحدات، يضاف لذل  كافة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام:
 و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات.    يتصيف مديي الصندوق باألمالة والنزا ة المطلقة، -1

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

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

 و األوكام.

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

 

 مسؤوليات مالكي الوحدات
فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات الستثماره في الصندوق أو جد  منم، اليكون مال  الوحدات مسؤوالو عن ديون والتدامات 

 الصندوق.
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 إنها  صندوق االستثمار
 

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق:

 حالة رغعة مدير الصندوق في إنها  الصندوق ألي سعب يراه مدير الصندوق مناسعاو إلنها  الصندوق. ويقوم مدير الصندوق  في
يوماو من التاريخ المدمع إنها   21عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عرغعتم في إنها  الصندوق قعل مدة ال تقل عن 

 الصندوق فيم.

 افي أصول الصندوق ألقل من عشرة ماليين ا سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض. في حالة إنخفاض قيمة ص
يوماو من  21ويقوم مدير الصندوق عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عإنها  الصندوق لهذا السعب قعل مدة ال تقل عن 

 تاريخ إنها  الصندوق.
 اإلجراءات المتخذة عند إنهاء الصندوق:

 يقوم مدير الصندوق عالعد  في إجرا ات تصفية الصندوق فور إنتهائم.س 

  أيام من نهاية التصفية،  5يوم عحد أقصى للتصفية، ويقوم عالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
لكي الوحدات في ذل  وفي حال تعذر عيع أي أصل من األصول ألي سعب من األسعاب فسيحتفر مدير الصندوق عحق ما

 األصل ويقوم عتوديع أي مستخلصات عند عيعم الحقاو ععد عيعم وقد يستغرق ذل  مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  سيعلن مدير الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتها  الصندوق ومدة التصفية
 ت.ورد معالغ مالكي الوحدا

 
 صلية تقويم المخاطر المتعلقة عأصول الصندوق

 يقر مدير الصندوق عوجود صلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة عأصول الصندوق.
 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (5

مجموعة من يقوم مدير الصندوق عتحصيل رسوم إدارية مقاعل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقاعل الخدمات المقدمة لم 
 األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتساعها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقاعل خدمات االدارة وما يتعلق 

 عها والمقدمة من قعل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
قيمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشترا  

هي الرسوم التي يدفعها المشتر  مقدماو 
لصندوق وتخصم من المعلغ عند إشتراكم عا

المستثمر أو تدفع عشكل مستقل عند 
االشترا  عالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من معلغ  1.50%
 اإلشترا 

تخصم من المعلغ المستثمر أو 
تدفع عشكل مستقل عند االشترا  
 عالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

هي الرسوم التي يدفعها المستثمر )حامل 
الوحدات( عند إسترداده عشكل كلي أو 
 جدئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من معلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطعق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحساعات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمدقق الحساعات المستقل 
مقاعل أتعاب مراجعة عيانات الصندوق 

 المالية

ا  30,000معلغ 
سعودي عحد أقصى 

يدفعها الصندوق عشكل 
 سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضا  مجلس 

االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضا  مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقاعل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة عالصندوق

 يعتمد تحديد المقدار
على عدد األعضا  
المستقلين وعلى 
التدامهم عحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضيح  –عالمجلس 

نرجو مراجعة المثال 
التوضيحي ععد هذه 

 القائمة أدناه

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
عنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل معلغ 
ا سعودي عن كل إجتماع 

سنة عواقع إجتماعين خالل ال
تشتر  في دفعها جميع الصناديق 

التي يشرف عليها المجلس 
ا  2,000عاإلضافة لمعلغ 

سعودي لكل عضو مستقل خالل 
 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

اليوجد حيث أن 
الصندوق ال يخضع 

 رقاعة الهيئة الشرعيةل

اليوجد حيث أن الصندوق اليتعع 
المعايير الشرعية، فال يتم 

اإلشراف عليم من قعل الهيئة 
 الشرعية
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تكاليف التمويل 
 )االقتراض(

يتم فرض هذه الرسوم مقاعل التمويل الذي 
يحصل عليم الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحاجة لذل  التمويل وفق 
الصندوق، وتدفع للجهة مرئيات مدير 
 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداو إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل عشكل يومي عند الحيادة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 موقع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
)تداول( مقاعل نشر معلومات الصندوق عما 

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

ا  5,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقاعل شرا  أو عيع 
 ،األوراق المالية التي يستثمر عها الصندوق
وتدفع على دفعتين دفعة خاصة عشركة 

تداول ودفعة للشركة القائمة ععمل الوساطة 
 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 و
لألسهم  0.75%
 الخليجية

 يتم خصمها معاشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم رقاعية
الخدمات الرقاعية السوق المالية مقاعل 
 المقدمة للصندوق

ا  7,500معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقاعل 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 
عالصندوق، وتدفع لمقدم عيانات المؤشر 

 اإلرشادي

ا  15,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

ند عتحتسب عشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة عالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفر
الحفر مقاعل خدمات الحفر المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 

ونسعة المستثمر عها 
تركيدها عالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد معلغ 

أدنى لتكلفة الحفر، أدناه 
 توجد التفاصيل

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهرعنهاية كل 

ضريعة القيمة 
 المضافة

ب سإن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريعة القيمة المضافة. و سوف تحت
على العميل أي ضريعة قيمة مضافة تنطعق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتعارها واجعة السداد من 

 طرفم عاإلضافة إلى المعالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

الصندوق ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكل مكافأة يتحملها 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 

 السنة الميالدية.مستقل خالل 

 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  

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

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

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

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

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

ندوق لن صعدد األعضال المستقلين  و قل عدد الصنادي  التي تشتي  في التكاليف الخاصة بحضور ابجتماعات ف   ال

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

( ابسننننتثمار في األسننننهم المدرجة 1لاير للسنننننة الواودة كحد  دلى لليسننننوم، وتنقسننننم اليسننننوم للتالي:  24,000تم تحديد مبلغ 

صنادي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ  سعودي و  %0.050وال سوق ال سوق البحيين %0.095لل سوق الكويتي  %0.200ي و لل لل

للسوق ابماراتي تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي  %0.085للسوق القطيي و  %0.095للسوق العمالي و  %0.170و 

( 2لاير سنننعودي بحسنننب السنننوق لكل صننناقة جديدة كعمولة تسنننوية.  175لاير سنننعودي وبحد  قصنننى  25كما يحتسنننب مبلغ 

سواق المال والعو تحتسب يومياً وتخصم بشكل  %0.0175ائد الثابتة  بمختلف  لواعها تبلغ تكلاة الحاظ ابستثمار بصنادي   

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

 مالحظات

المصاريف الفعلية 
المحملة على 

الصندوق خالل 
 م )ر.س(2017

نسبة الرسوم من 
صافي قيمة 

 األصول
 أنواع الرسوم طريقه احتساب الرسوم والمصاريف

 %1.9554 516,813.99 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي من قيمه أصول الصندوق 

 النسبة المئوية(Xوتخصم شهرياَ. )أصول الصندوق
 رسوم اإلدارة 

 تدفع مقدماً قبل االشتراك في الصندوق %0.0000 0.00 ال يوجد

 رسوم االشتراك واالسترداد*
 %0.0000 0.00 ال يوجد

تحتسب في حالة طلب االسترداد خالل شهر واحد 
 من تاريخ االشتراك وتدفع للصندوق

 %0.0365 9,637.63 تم تحميلها على الصندوق
تحسب في حالة وجود صفقات بضرب إجمالي 

 في النسبة المؤية لتكلفة العمليةقيمة الصفقة 
 رسوم التعامل والوساطة

 %0.1135 30,000.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم مراجع الحسابات المستقل 

 %0.0197 5,211.47 تم تحميلها على الصندوق
سنوياً. )المصاريف تحتسب بشكل يومي وتخصم 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

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

 أصول الصندوق عند إإلقتراض
تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق 

 االستثمار

 %0.0189 5,000.00 تم تحميلها على الصندوق
بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف تحتسب 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم إعالن أسعار وحدات الصندوق

 %0.0482 12,750 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

 اإلجمالية/ عدد أيام السنة(
 رسوم إستخدام مؤشر إرشادي

 %0.0284 7,500.00 تم تحميلها على الصندوق
تحتسب بشكل يومي وتخصم سنوياً. )المصاريف 

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

  
 إجمالي المصاريف 2.2206% 586,913.09

 2017متوسط صافي قيمة األصول لعام  26,430,753.29

واإلسترداد من إجمالي المصاريف حيث أن رسوم اإلشتر  تدفع مقدما كنسعة من مجموع معلغ اإلشترا ، كما أن يتم إستثنا  رسوم اإلشترا  *
 رسوم اإلسترداد تدفع للصندوق.

 
 
 

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

 أنواع الرسوم األصولنسبة الرسوم من صافي قيمة  سنوي )ر.س(

 رسوم اإلدارة 1.9554% 195.54

 رسوم التعامل والوساطة 0.0365% 3.65

 رسوم مراجع الحسابات المستقل  0.1135% 11.35

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 0.0197% 1.97

 تكاليف التمويل التي يتحملها صندوق االستثمار 0.0000% 0.00

 إعالن أسعار وحدات الصندوقرسوم  0.0189% 1.89

 رسوم إستخدام مؤشر إرشادي 0.0482% 4.82

 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح لكل صندوق استثمار لهيئة السوق المالية 0.0284% 2.84

  إجمالي الرسوم والمصاريف اإلفتراضيه للعميل الواحد 222.06
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 التقويم والتسعير (6

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

المالية المدرجة في السوق  األسهمجميع 
 الخليجية  

 عحسب قيمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل الساعق

حسب قيمة السهم عند اإلكتتاب ويستمر ذل  لغاية إدراج السهم في السوق ومن ثم  اإلكتتاعات األولية
 سهم مدرج. يقوم عنفس طريقة تقويم أي

 عحسب قيمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل الساعق حقوق األولوية

المعلغ المستثمر يضاف لم يومياَ هامش الرعح المقسم على عدد األيام لتاريخ إستحقاق  الودائع وصفقات المراعحة ألجل
 المعلغ المستثمر

صناديق أسواق المال والنقد االستثمارية 
 المشتركة

 سعر وحدة معلن في موقع مدير الصندوق أو في موقع تداولصخر 

 

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

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسعوع عالمملكة العرعية السعودية.
 

 ات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعيراإلجراء 
عداية يقوم مدير الصندوق عتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير عحد أقصى أسعوع 

عتم نسمن تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق عإعالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي خطأ يشكل ما 
أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراَ في موقعم اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي  0.50%

 تقارير الصندوق.
 

 طريقة احتساب سعر الوحدة المستخدم لتنفيذ طلبات االشتراك و االسترداد 
 سترداد، ويتم حساعم كالتالي:سعر الوحدة المعلن هو السعر المستخدم لتنفيذ طلعات االشترا  واال

 يتم جمع قيمة كل األصول المقومة التي يقتنيها الصندوق. -
يتم احتساب صافي قيمة األصول عخصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في العند الساعع من هذه الشروط  -

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

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( عشكل يومي عالحد 

 األقصى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامل (7

 

  األوليتفاصيل الطرح 
 ال ينطعق

 

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

 العطل الرسمية عالمملكة العرعية السعودية.
 الموعد النهائي لقعول الطلعات: قعل الساعة الثانية عشر رهراو عجميع أيام التعامل. -

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
يتعين على المستثمرين الراغعين في شرا  وحدات في الصندوق )االشترا  في الصندوق( تععئة نموذج االشترا  في صناديق 

سليمم لشركة األول لالستثمار مع: )أ( تفويض عالخصم على الحساب االستثماري للمشتر  لدى الشركة أو )ب( االستثمار وت
في حالة كان المشننننتر  ال يوجد لديم حسنننناب إسننننتثماري مع الشننننركة فيتوجب عليم فتح حسنننناب  –المعالغ الالدمة لالشننننترا  

شتر  فيم للمرة األولى فعليم قرا ة شروط وأحكام الصندوق مع إستثماري. وفي حالة كان الراغب في االشترا  في الصندوق ي
مذكرة المعلومات والمسننتندات األخرى لصننندوق االسننتثمار قعل االشننترا . كما أن التوقيع على هذا المسننتند يفيد عأن المشننتر  

يع لنسنننعة للمشنننتركين الراغعين في عكم نافذاو دون التوقيع. أما عاا)مال  الوحدات( قد قعل هذه الشنننروط واألحكام وال يعتعر اشنننتر
وحدات الصننندوق )االسننترداد من الصننندوق( فيتوجب عليهم تععئة نموذج االسننترداد من صننناديق االسننتثمار وتسننليمم لشننركة 

 األول لالستثمار ليتم قعول طلب االسترداد.
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 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
ا سعودي، والمعلغ األدنى ألي اشترا  إضافي عالصندوق هو  5,000لالشترا  االعتدائي عالصندوق هو المعلغ األدنى  -

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

 االشترا  االعتدائي المحدد للصندوق، فإنم يتوجب استرداد كامل المعلغ المستثمر. المشتر  إلى أقل من الحد األدنى لمعلغ
 أما عالنسعة لنقل الملكية فال ينطعق. -
 

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

يوم تجميع الطلعات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن ععد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشترا و
ردة غ المستتودع المعالف تنفيذ الطلب( وتخصم معالغ االشترا  فوراَ عند قعول طلب االشترا ، أما عالنسعة لطلب اإلسترداد

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

عند إستالم طلب االشترا  كامالو مع المعلغ ععملة الصندوق قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد، يتم قعول الطلب وينفذ 
يوم تنفيذ الطلب )اإلثنين(. وفي حالة إستالم المعلغ عغير عملة  –اإلشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 

لعميل نافذاو إال في حالة تحويل المعلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المعلغ الصندوق فال يعتعر إشترا  ا
عر الوحدة نفذ اإلشترا  على أساس سييتم قعول الطلب وععملة الصندوق فإذا تم ذل  قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد ف

 أما في حالة إستالم المعلغ ععملة الصندوق )أو إستالم الطلب( ععد الساعة ()اإلثنين يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي
الثانية عشر رهراو يوم األحد فيتم قعول االشترا  في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي 

 .يوم تنفيذ الطلب )الثالثا ( –يليم 
 ندوق:الص إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 

ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامالو قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد، يتم قعول الطلب و االستردادعند إستالم طلب 
ي حالة إستالم . أما فويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم األرععا  )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي

 في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس السعر المعلن اإلستردادساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد فيتم قعول الطلب ععد ال
 .الخميسويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم  ثا ()الثال يوم تنفيذ الطلب – في يوم العمل الذي يليم

 

  مكان تقديم الطلبات 
 واإلسترداد من خالل فروع ومكاتب مدير الصندوق.يتم تقديم كافة طلعات اإلشترا  

 

  سجل مالكي الوحدات 
 يتعين على مدير الصندوق حفر وصيانة سجل مالكي الوحدات، ويتم ذل  في المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

 

  ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة ندول صافي قيمة أصول الصندوق لتصعح أدنى من معلغ عشرة ماليين ا سعودي، سيقوم مدير الصندوق عإعالغ 
مسؤول المطاعقة واإللتدام لديم ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 

شتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذل  ععد إنقضا  المهلة سيقوم مدير لتصحيح الوضع ععر الحصول على مديد من اإل
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العند عكاملم تم إستثنا  الصندوق من الصندوق عإتخاذات اإلجرا ات الالدمة إلنها  الصندوق. 
 فقاو لتعليمات الهيئة.م وذل  و 2018ر عديسم 01اإللتدام عم خالل هذه الفترة وسيتم اإللتدام عم من تاريخ 

 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
يجود لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا علغ إجمالي نسعة جميع 

 مة أصول الصندوق.أو أكثر من صافي قي %10طلعات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 
 

أما عالنسعة لتعليق التعامل عالصندوق ، فيجب ذل  عند طلب التعليق من قعل هيئة السوق المالية، ويجود لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

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

عشكل عام وإما عالنسعة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق عشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول 
 الصندوق.

 
 المفروض من قعل مدير الصندوق:أدناه اإلجرا ات المتععة عند تعليق التعامل عالصندوق 

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمعررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفر حول ذل  عصورة منترمة. -
ب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتها  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراو عأي تعليق مع توضيح أسعا -

التعليق عالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذل  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 
 والموقع اإللكتروني للسوق.
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 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يوميا وحتى الساعة الثانية عشر رهراو من يوم العمل الرسمي، في حالة تجاود مجموع قيمة يتم تجميع كافة طلعات اإلسترداد 

من صافي قيمة أصول الصندوق فيجود لمدير الصندوق تأجيل الطلعات على أن يتم ذل   %10طلعات االسترداد ما نسعتم 
 لمؤجلة األولوية في يوم العمل التالي.عشكل جدئي نسعة وتناسب مع حجم كل عملية إسترداد. وتعطى طلعات االسترداد ا

 
 خصائص الوحدات (8

يمكن للمدير وفقاو لتقديره المطلق ودون اإلخالل عالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عدداو غير محدد 
الصندوق مساوية لكل وحدة من الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسعية في 

أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون عالتناسب )كل حسب نسعة حصتم( صافي موجودات الصندوق حسب 
 عدد الوحدات المحتفر عها في الصندوق حينئذ.

 
 المحاسبة وتقديم التقارير (9

 :عنشاط الصندوق وأدا ه وتقرير مجلس إدارة  ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم إتاحتم للجمهور خالل 

 يوماو من نهاية العام الميالدي. ويتم نشره في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 70مدة التتجاود 
على عنوان مدير  الثرواتطلب خطي يوجم إلدارة  عإرسالللسوق. كما يمكن الحصول عليم دون مقاعل عالعريد وذل  

 الصندوق.  

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق عالصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماو من نهاية فترة التقرير. ويتم نشره في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  35اود ويتم إتاحتم للجمهور خالل مدة التتج

وات الثر إلدارة يوجم خطي طلب عإرسالوالموقع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليم دون مقاعل عالعريد وذل  
 .الصندوق مدير عنوان على

  إقرار يفيد بتوفر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق 
م، وهي متوفرة عالموقع اإللكتروني  2016يقر مدير الصننننننندوق عتوفر القوائم المالية المراجعة كما عنهاية السنننننننة المالية 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.
 

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

 

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

 المؤهالت

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

 الوظائف الحالية

  م إلى اآل (2012لالستثمار. )منع اليئيس التنايعي لشيكة األول 

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

 م إلى اآل (2016

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

 الوظائف السابقة

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

  لائب رئيس إدارة األصول ولائب رئيس مجلس إدارة الصنادي  و مين سي مجلس إدارة الصنادي  في شيكة األول
 م إلى اآل (2013)منع لالستثمار. 

 
 الوظائف السابقة

  م(2013م إلى 2009. )منع في شيكة األول لالستثمار –مديي  ول إدارة األصول 
  م(2009م إلى 2007في شيكة األول لالستثمار. )منع  –مديي  ول صنادي  إستثمارية 
  م(2007م إلى 2006في البنك األول. )منع  –مساعد مديي صنادي  إستثمارية 
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 عضو مستقل –الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح. عبد 3
 المؤهالت

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

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

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

 
 عضو مستقل –. هاني بن عبدهللا بن حسن العبادي4

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

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

 
 الوظائف السابقة

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

 

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

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

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

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

 أمين السر-

ول لالسننتثمار ومن مهام  التحضننيي لالجتماعات التي تعقد وتقديم لائب رئيس إدارة األصننول بشننيك  األ -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 

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

 

 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين-

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

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

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

كل عضننو لاير سننعودي ل 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  

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

 (.15مقسومة على  12,000لاير ) 800صندوق فالتكلاة على الصندوق الواود  15المجلس يشيف على عدد 
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فاي وال وجود عضننننوين لاير لكل عضننننو مسننننتقل خالل السنننننة. ويتحملها الصننننندوق المعني  2,000ويدفع الصننننندوق  -

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

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 تعارض المصالح-

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

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

 وسب لوع وظيوف التضارب.

 

 عقود ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة -

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

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

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

 دائها  ةالصنادي  ومجاالت االستثمارات واألسواق مما يمكنهم من ابشياف باعالية على لشا ات كافة صنادي  الشيكة ومتابع

 بشكل وثي  وبكاالة ومقدرة رفيعة المستوى.  

 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

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

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

 االستثمار.

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

 غسل األموال وتمويل ابر اب لدي ، للتأكد من التزام مديي الصندوق بجميع اللوائع واأللظمة المتبعة.التبليغ عن 

 إقيار  ي توصية ييفعها المصاي في والة تعيين . .5

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

 بالئحة صنادي  االستثمار. وق وإدارة الصندوقبالصندوق ومديي الصند

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

 و وكام الئحة صنادي  االستثمار. المعلومات

 العمل بأمالة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوودات في . .8

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

 

سمال الصنادي  التي يشيف  كما يشيف مجلس إدارة الصندوق على جميع صنادي  األول لالستثمار ) دلاا قائمة تضم  

 عليها مجلس إدارة الصندوق(:

 
 صندوق األما  متعدد األصول. (1)

 األصول. صندوق الميزا  متعدد (2)

 صندوق الطموح متعدد األصول. (3)

 صندوق اليسي األما  متعدد األصول. (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)

 ليسي لضسهم الخليجية.صندوق ا (11)

 صندوق  سواق النقد بالييال السعودي. (12)

 صندوق اليسي للميابحة بالييال السعودي. (13)

 صندوق اليسي للميابحة و الصكو .  (14)

 صندوق اليسي لإلكتتابات األولية. (15)

 
 لجنة الرقابة الشرعية (11

 ال ينطعق على الصندوق
 
 
 
 
 



 األسهم الخليجية صندوق
 

 - 20 - 

 مدير الصندوق (12
     

 مدير الصندوق:
، عتاريخ 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قعل هيئة السوق المالية عموجب الترخيص رقم 

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

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

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

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

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

 8001242442مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 

 أعضا  مجلس اإلدارة لمدير الصندوق
 عضو مجلس إدارة مستقل –رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ صالح عيد حمدان الحصيني، -1
 عضو مجلس إدارة –العضو المنتدب للعن  األول  السيد/ سورن كرينغ نيكواليدن، -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 عما تقتضيم اللوائح التنريمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة عالصندوق 

 حرص المعقول، والتصرف عنداهة وأمانة تجاه مالكي الوحدات.عذل ال 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن عمليات الصندوق وخدماتم اإلدارية 

 ستندات يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن التأكد من دقة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من الم
 والنشرات الخاصة عالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن أي خسائر تنجم عسعب اإلحتيال أو اإلهمال أو سو  التصرف أو التقصير المتعمد 

 دوق، رات الصنيكون مدير الصندوق مسؤوالو عن وضع السياسات واإلجرا ات الخاصة عرصد المخاطر التي تؤثر في استثما
 وأن يتعامل معها عسرعة، وأن يقوم تل  المخاطر عشكل سنوي على األقل.

 .يقوم مدير الصندوق عتطعيق عرنامج لمراقعة المطاعقة واإللتدام للصندوق 

 .يقوم مدير الصندوق عتعيين الكادر المؤهل للقيام عهذه المهام والمسؤوليات 
 

 دير الصندوقالمهام التي كلف عها طرف ثالث من جانب م
فر ، كما قام عتعيين شركة الرياض المالية كأمين حقام "مدير الصندوق" عتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمحاسب قانوني للصندوق

 ألصول الصندوق
 

 أنشطة العمل و المصالح األخرى لمدير الصندوق
والمشورة والترتيب والوساطة، إلى جانب هذه األدوار يقر مدير الصندوق عأنم "شخص مرخص لم" لمداولة أعمال اإلدارة والحفر 
صندوق إستثماري وعدد من المحافر الخاصة، التي  15وفي مايتعلق عإدارة الصناديق والمحافر يقوم مدير الصندوق عإدارة عدد 

 لععضها أنشطة مشاعهة ألنشطة الصندوق.
 

 األحكام المنرمة لعدل مدير الصندوق أو استعدالم
 لسوق المالية عدل أو إستعدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة ا

 . توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة عذل 

 .إلغا  ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحعم أو تعليقم من قعل هيئة السوق المالية 

  إللغا  ترخيصم في ممارسة نشاط اإلدارة.في حال تقدم مدير الصندوق عطلب 

 .في حال أخل مدير الصندوق عشكل جوهري عالتدام النرام أو اللوائح التنفيذية 

  في حالة وفاة الشخص المعين من قعل مدير الصندوق إلدارة الصندوق أو عجده أو استقالتم مع عدم وجود شخص صخر مسجل
. ويتوجب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذه الحاالت لدى مدير الصندوق وقادر على إدارة الصندوق

 خالل يومين من حدوثها.

  في حال تقرر عدل أو إستعدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق عالتعاون عشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى المدير العديل
ما يقوم مدير الصندوق وفقاو لتقدير هيئة السوق المالية عنقل كافة يوم األولى من تعيين المدير العديل، ك 60عكل سالسة خالل ال

 العقود المرتعطة عالصندوق إلى مدير الصندوق العديل.

  إذا عدل مدير الصندوق فسيتوقف عن إتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق عمجرد تعيين المدير العديل أو في أي
 وقت ساعق تحدده الهيئة. 

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

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

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 

 
 مين الحفرمهام ومسؤوليات أ

  يعد أمين الحفر مسؤوالو عن حفر أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جميع اإلجرا ات اإلدارية الالدمة
 لتحقيق ذل .

  عن التداماتم وفقاو ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سوا  أدى مسؤولياتم عشكل معاشر أم كلف عها يعد أمين الحفر مسؤوالو
و ثالثاو عموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفر مسؤوالو تجاه مدير  طرفا

 يالم أو إهمالم أو سو  تصرفم أو تقصيره المتعمد.الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احت

 .يجب على أمين الحفر فصل أصول الصندوق عن أصولم وأصول عمالئم عما تقتضيم األنرمة واللوائح 
 

 المهام التي كلف عها طرف ثالث من جانب أمين الحفر
 ال يوجد
 

 األحكام المنرمة لعدل أمين الحفر أو استعدالم
 لية عدل  وإستعدال أمين الحفر في أي من الحاالت التالية:يحق لهيئة السوق الما

 . توقف أمين الحفر عن ممارسة نشاط الحفر دون إشعار الهيئة عذل 

 .إلغا  ترخيص أمين الحفر في ممارسة نشاط الحفر أو سحعم أو تعليقم من قعل هيئة السوق المالية 

  نشاط الحفر.في حال تقدم أمين الحفر عطلب إللغا  ترخيصم في ممارسة 

 .في حال أخل أمين الحفر عشكل جوهري عالتدام النرام أو اللوائح التنفيذية 

  .و لتعليمات هيئة السوق المالية في حال تقرر عدل أو إستعدال أمين الحفر، يقوم مدير الصندوق عتعيين أمين حفر عديل وفقا
ل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفر العديل عكل سالسة كما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفر المعدول التعاون عشكل كام

يوم األولى من تعيين أمين الحفر العديل، كما يقوم أمين الحفر المعدول وفقاو لتقدير هيئة السوق المالية عنقل كافة  60خالل ال
 العقود المرتعطة عالصندوق إلى أمين الحفر العديل.

 حفر في أي من الحاالت التالية:ويحق لمدير الصندوق عدل وإستعدال أمين ال

  في حال رأى مدير الصندوق عشكل معقول أن عدل أمين الحفر يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذل  عإرسال خطاب
 كتاعي ألمين الحفر.

 .على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحاملي الوحدات عذل  فوراو وعشكل كتاعي 

 يوماو من تسلم أمين الحفر اإلشعار الكتاعي، ويجب على أمين الحفر المعدول التعاون  30ل خالل يجب تعيين أمين للحفر عدي
عشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفر العديل عكل سالسة، كما يقوم أمين الحفر المعدول حيثما كان ضرورياو ومناسعاو 

 يل.عنقل كافة العقود المرتعطة عالصندوق إلى أمين الحفر العد

  يقوم مدير الصندوق عاإلعالن فوراو في موقعم اإللكتروني عن قيامم عتعيين أمين حفر عديل، كما يفصح عن ذل  في الموقع
 اإللكتروني للسوق.

 
 مستشار االستثمار (14

 ال ينطعق على الصندوق
 

 الموزع (15
 ال ينطعق على الصندوق

 
 المحاسب القانوني (16

 للصندوق، وعنوانم هو:   كمحاسب قانونيقام "مدير الصندوق" عتعيين شركة ايرنست أند يونغ 
 +966( 1) 2374740عرج الفيصلية تلفون:  11461الرياض     2732شركة ايرنست صند يونغ ص. ب. 

 
 مهامم ومسؤولياتم

 وإعدا  الرأي من الناحية المحاسعية، ويجب أن يكونيقوم مدير الصندوق عتعيين محاسب قانوني للصندوق ليقوم ععملية المراجعة 
 المحاسب القانوني مرخصاو لم ومستقل عن مدير الصندوق وفقاو لمعيار االستقاللية المحدد في نرام المحاسعين القانونيين.

 
 
 
 

http://www.riyadcapital.com/
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 معلومات أخرى (17
 

 سياسات وإجرا ات تعارض المصالح
 أو األطراف ذات العالقة و الصندوقمصالح قد ينشأ عين 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 مصننننالح مسننننتثمرين على مصننننالح مسننننتثمرين ص ،أو األطراف األخرى ذات العالقة الصننننندوقمدير 

. كما أن السننياسننات واإلجرا ات التي سننتتعع لمعالجة تعارض المصننالح وأي تعارض مصننالح محتمل و/أو فعلي سننيتم الصننندوق
 تقديمها عند طلعها دون مقاعل، ويتم طلعها عإرسال خطاب خطي لمسؤول المطاعقة واإللتدام لدى شركة األول لالستثمار.

 
 خاصةسياسات التخفيضات والعموالت ال

لمدير الصننندوق الحق المطلق عإعطا  خصننومات وتخفيضننات على الرسننوم التي يتقاضنناها كرسننوم اإلدارة ورسننوم اإلشننترا  في 
الصندوق، وقد يعطي تل  الخصومات والتخفيضات لمشتر  واحد أو عدة مشتركين أو كل المشتركين كيفما يراه مدير الصندوق. 

ولة خاصننة يحصننل عليها مدير الصننندوق سننيتم دفعها للصننندوق فتعود فائدتها على مالكي أما عالنسننعة للعموالت الخاصننة، فأي عم
 الوحدات.

 
 معلومات الدكاة والضريعة

ال يعد الصندوق أو مدير الصندوق مسؤوالو عن الدكاة الشرعية والضرائب، وعلى مالكي الوحدات تحمل الدكاة والضرائب فيما 
 يتعلق عاستثماراتهم في الصندوق.

 
 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات

 دواعي عقد االجتماع 
يجود عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سعب كان يراه مدير الصندوق أو أمين الحفر أو حاملي الوحدات عشرط أن يمتلكون 

 على األقل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 إجرا ات الدعوة لعقد االجتماع 
لصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات عمعادرة منم، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي يجود لمدير ا

أيام من تسلمم طلعاو كتاعياو من أمين الحفر، ويجب كذل  على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي الوحدات  10الوحدات خالل 
على األقل من  %25أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  أيام من تسلم طلب كتاعي من مال  أو 10خالل 

قيمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل جتماع عاإلعالن عن ذل  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني 
يام على األقل من اإلجتماع، وعمدة التديد عن للسوق، وعإرسال إشعار كتاعي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفر قعل عشرة أ

 يوماو قعل اإلجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ اإلجتماع ومكانم ووقنم والقرارات المقترحة في اإلعالن. 21

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األقل من قيمة وحدات  %25مجتمعين اليكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحاو إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون 

الصندوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق عالدعوة إلجتماع ثاٍن وذل  عاإلعالن في الموقع اإللكتروني لمدير 
ثاني عمدة تماع الالصندوق والموقع اإللكتروني للسوق وعإرسال إشعار كتاعي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفر قعل موعد اإلج

أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحاو أياو كانت نسعة ملكية الوحدات الممثلة في اإلجتماع. كما يجود لكل مال  وحدات  5ال تقل عن 
يجود لكل مالك وودات تعيين وكيل ل  اإلدال  عصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع و

 إجتماع مالكي الوودات. لتمثيل  في
 

 معلومات و إجرا ات تصفية الصندوق
 الحاالت التي تستوجب إنها  الصندوق:

  في حالة رغعة مدير الصندوق في إنها  الصندوق ألي سعب يراه مدير الصندوق مناسعاو إلنها  الصندوق. ويقوم مدير الصندوق
يوماو من التاريخ المدمع إنها   21الصندوق قعل مدة ال تقل عن عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عرغعتم في إنها  

 الصندوق فيم.

  .في حالة إنخفاض قيمة صافي أصول الصندوق ألقل من عشرة ماليين ا سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض
يوماو من  21سعب قعل مدة ال تقل عن ويقوم مدير الصندوق عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عإنها  الصندوق لهذا ال

 تاريخ إنها  الصندوق.
 اإلجرا ات المتخذة عند إنها  الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق عالعد  فيإجرا ات تصفية الصندوق فور إنتهائم 

  ية التصفية، أيام من نها 5يوم عحد أقصى للتصفية، ويقوم عالدفع لمالكي الوحدات خالل  30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر عيع أي أصل من األصول ألي سعب من األسعاب فسيحتفر مدير الصندوق عحق مالكي الوحدات في ذل  

 األصل ويقوم عتوديع أي مستخلصات عند عيعم الحقاو ععد عيعم وقد يستغرق ذل  مدة اليمكن لمدير الصندوق تحديدها.

  لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتها  الصندوق ومدة التصفية سيعلن مدير الصندوق في الموقع اإللكتروني
 ورد معالغ مالكي الوحدات.

 
 
 



 األسهم الخليجية صندوق
 

 - 23 - 

 اإلجرا ات الخاصة عمعالجة الشكاوي
إذا ما كانت لدى أي مشتر  شكوى فيما يتعلق يوفر مدير الصندوق اإلجرا ات الخاصة عمعالجة الشكاوي عند طلعها دون مقاعل، و

 فيمكنمكد ذل  المر منأن يستشير مركد االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا لم يقتنع عالرد  استثمار، فعليم أوالو عأي صندوق 
 إلى:الشكوى معاشرة توجيم 

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

 complaints@alawwalinvest.comأو من خالل العريد اإللكتروني الموحد لتلقي الشكاوي: 
 

 التقاضي والقانون المطعق
شراف إل المملكة العرعية السعودية كما تخضع أيضاو في لقوانين واألنرمة المتععة ل الصندوقتخضع كافة المعامالت التي تتم في 
قر . ويلجنة الفصل في منادعات األوراق الماليةإلى يتم اللجو  نداع نشو  أي حال عو .ومراقعة هيئة السوق المالية السعودي

المشتر  ويقعل عأن يخضع شرا  وعيع األصول واالستثمار واألمال  وأية أنشطة أخرى ذات عالقة خارج المملكة العرعية السعودية 
ل  األصول أو فيم ت توجديتم فيم إنفاذ تل  المعامالت أو الذي  لكافة القوانين واألنرمة التي تكون سائدة في مكان االختصاص الذي

 االستثمارات أو األمال .
 

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

 

 
 الصندوقملكية وحدات 

يقر مدير الصندوق عأن أصول الصندوق مملوكة عشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجود أن يكون لمدير الصندوق 
أو مدير الصندوق من العاطن أو أمين الحفر أو أمين الحفر من العاطن أو مقدم المشورة أو المودع أي مصلحة في أصول الصندوق 

ل  األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من العاطن أو أمين الحفر أو أمين الحفر من أو مطالعة فيما يتعلق عت
العاطن أو مقدم المشورة أو المودع مالكاو لوحدات الصندوق، وذل  في حدود ملكيتم، أو كان مسموحاو عهذه المطالعات عموجب أحكام 

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

 اإلعفا ات الممنوحة للصندوق من قعل الهيئة
 ال توجد إعفائات

 

 سياسات التصويت المتعلقة عأصول الصندوق
يتم ممارسننة حقوق التصننويت حسننب ما يراه مدير الصننندوق األصننلح لتحقيق مصننلحة مالكي الوحدات. صخذين ععين اإلعتعار  -1

على سننننعيل المثال ال الحصننننر: تضننننارب المصننننالح، التأثير على األوراق المالية، التكاليف المرتعطة العوامل ذات الصننننلة، 
 عالقرارات.

يقرر مدير الصننندوق طعقاو لتقديره ممارسننة أو عدم ممارسننة أي حقوق تصننويت ععد التشنناور مع مسننؤول أو لجنة المطاعقة  -2
 واإللتدام.

 أو اإلمتناع عن ممارستها وأسعاب ذل . يتم حفر سجل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت -3
 يتم تمثيل الصندوق في إجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها من اإلجتماعات مورفين مفوضين. -4
يتم تقييم أي تضننننارب في المصننننالح قد ينتج عن التصننننويت ويتم إعالغ مجلس إدارة الصننننندوق ومسننننؤول أو لجنة المطاعقة  -5

 واإللتدام عالتضارب إن وجد.
وق التصنننننننويت تعود لمدير الصنننننننندوق وليس لمالكي الوحدات، وعالتالي ال يحق ألي من مالكي الوحدات الدام مدير إن حق -6

 الصندوق عالتصويت عأي حال من األحوال.
 أي تغيير أو تعديل في هذه السياسة يتطلب موافقة مسعقة من مجلس إدارة الصندوق. -7
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 إقرار من مالك الوحدات
 

قمت/قمنا عقرا ة الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة عالصندوق والمالحق الخاصة لقد 
عالصندوق وفهم ما جا  عها والموافقة عليها وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق وعلى ذل  أوقع عما يفيد فهمي وإلمامي وموافقتي 

 على كل ماسعق.
 

  اسم العميل
 

  ساب الجاريرقم الح
 

  الجنسية
 

  رقم الهوية
 

  الفرع
 
 
 

 توقيع العميل:____________________    التاريخ:___________________
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 أبريل – 27نسخة رقم: 
 م 2009مارس  02تاريخ اإلصدار: 

 م   2018أبريل  01تاريخ التحديث: 

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

 

 
كصندوق استثماري عام مفتوح وفقاو لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة  جرى تأسيس صندوق األسهم الخليجية

لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن  السوق المالية. كما أن شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة
 معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وهذه النسخة تتضمن صخر التعديالت والتحديثات.

 

يجب على الراغعين في االشترا  عالصندوق قرا ة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى الخاصة 
تثمار قعل االشترا . كما أن التوقيع على هذا المستند يفيد عأن المشتر  )مال  الوحدات( قد قعل هذه الشروط واألحكام عصندوق االس

 وال يعتعر اشتراكم نافذاو دون التوقيع.
 

 
 

 شروط وأحكام الصندوق
 
 
 

 
 

 مدير الصندوق: شركة األول لالستثمار 
 إسم الصندوق: صندوق األسهم الخليجية   

 نوع الصندوق: صندوق استثماري عام مفتوح 
 فئة الصندوق: صناديق األسهم
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 :ملخص معلومات الصندوق
 

 اسم الصندوق 
 صندوق األسهم الخليجية.

 

 مدير الصندوق
 شركة األول لالستثمار.

 

 عملة الصندوق
 الا السعودي.

 

 درجة المخاطرة 
 مرتفعة.

 

 المؤشر اإلسترشادي
 اند عورد لألسهم الخليجية )مؤشر العائد الكلي( مؤشر ستاندرد

 

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

 الحد األدنى لالشتراك 
  ا سعودي. 5,000

 

 اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
 ا سعودي. 2,000

 

 الستردادلالحد األدنى 
 ا سعودي. 2,000

 

 موعد تقييم وحدات الصندوق
 يتم تقييم وحدات الصندوق يومياو.

 

 تقييم طلبات االشتراك واالسترداد
االشتراكات و االستردادات التي يتم استالمها قعل الساعة الثانية عشر رهراو تقّيم 

 اليوم ويتم إعالنها في الصندوق في يوم العمل التالي.لذل  عسعر إغالق السوق 
 

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

 

 أيام التعامل 
 كل يوم عمل تعمل عم أسواق الصندوق. 

 

 رسوم االشتراك
 كحد أقصى 1.50%
 

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

 الرسوم للصندوق.عداية االشترا  وتدفع هذه 
 

 رسوم إدارة الصندوق
 سنوياو. 1.95%

 

 الرسوم األخرى
 (مقاعل الخدمات والعموالت واألتعابراجع الفقرة الساععة )

 

 الصندوق طرح سعر الوحدة عند بداية
 ا سعودي.  10

 

 تاريخ طرح الصندوق
 م. 30/11/2005
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 األسهم الخليجية صندوق
 

 - 27 - 

 
 

 قائمة المصطلحات
 

 التعريف  

 المدير/ مدير الصندوق
شركة األول لالستثمار المحدودة و أو أياو من حلفائها المعينين طعقاو لمتطلعات هيئة 

 السوق المالية.
 شركة األول لالستثمار المحدودة. الشركة

 مال  الوحدات أو المستثمر في الصندوق. المشتر 

 صندوق األسهم الخليجية. الصندوق
 العن  األول. العن 

 أسواق األسهم الخليجية و أسواق النقد. األسواق

 الهيئة
المؤرخ في  30هيئة السوق المالية السعودية )المنشأة عموجب األمر السامي رقم م/

 هـ(.2/6/1424

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

 مجلس إدارة الصندوق. مجلس اإلدارة

 المملكة العرعية السعودية. المملكة

 ملكية المشتر  في الصندوق. الوحدة

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

 تاريخ التقويم
التاريخ الذي يتم فيم حساب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشترا  واالسترداد وتحويل 

 الوحدات.

 يوم العمل
في المملكة العرعية السعودية والذي تكون فيم العنو  مفتوحة أو األسواق التي يوم العمل 

 يستثمر عها الصندوق.

 ضريعة القيمة المضافة

ضريعة غير معاشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وعيعها من قعل 
 بالمنشئات، مع ععض اإلستثنا ات. وهي ضريعة جديدة تضاف لمنرومة الضرائ

والرسوم األخرى الواجب العمل عها من قعل قطاعات محددة في المملكة ويعدأ العمل عها 
 م. ولمعلومات أشمل يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني أدناه: 2018يناير  01من تاريخ 

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

 
 مدير الصندوق:

، والتي 07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قعل هيئة السوق المالية عموجب الترخيص رقم 
 ستقوم عدور مدير االستثمار للصندوق.

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

 8001242442مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 أمين الحفظ: 
شركة استثمارية مرخصة من قعل هيئة السوق المالية عموجب وهي عدور أمين الحفر للصندوق،  شركة الرياض الماليةستقوم 

. و في حالة تعيين أمين حفر صخر، فسيتم إعالن ذل  في حينم. علماو عان الرسوم التي يتقاضاها أمين 07070-37الترخيص رقم 
 الحفر هي من ضمن الرسوم المذكورة في الفقرة الخاصة عذل  من هذه الشروط و األحكام. 

 تب الرئيس هو اآلتي: عنوان المك
 ، المملكة العرعية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 

 
 النظام المطبق (2

ولوائحم التنفيذية واألنرمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطعقة يخضع صندوق االستثمار ومدير الصندوق لنرام السوق المالية 
 في المملكة العرعية السعودية.

 
 أهداف صندوق االستثمار (3

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

 ت االستثمارسياسا
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية الخليجية إضافة إلى اإلستثمار في أدوات النقد قصيرة 
االجل مثل الودائع أو صنننناديق أسنننواق النقد و ذل  لدفع قيمة االسنننتردادات متى ما اسنننتحقت. و يجود لمدير الصنننندوق اسنننتثمار 

أسنننهم العن  األول على أن يتم االسنننتثمار طعقاو الهداف و قيود الصنننندوق. يجود للصنننندوق االسنننتثمار في  أصنننول الصنننندوق في
 الطروحات األولية )العامة( ألسهم الشركات السعودية والخليجية.

وها و كفا ة مويتم اختيار األسنننهم ععد تقييم دقيق للمركد المالي للشنننركة  و وضنننعها التنافسننني في السنننوق و رعحيتها و توقعات ن
اإلدارة التي تتولى اإلشننننراف عليم. كما يتم مراقعة مسننننتوى المخاطرة على المحفرة عاسننننتمرار  و اجرا  التعديالت اللدمة عليها 

 عند الضرورة . 
جد  من عواستناداو إلى رروف السوق أو لالحتفار عالحد األدنى من متطلعات السيولة، يجود للمدير وفقاو لتقديره المطلق أن يحتفر 

أو عكافة أصننول الصننندوق على شننكل نقد أو أدوات مالية ذات صجال قصننيرة كيفما يكون الحال إلى حين إعادة اسننتثمارها. ويجود 
 للمدير أن يودع في أي وقت من األوقات ذل  المعلغ النقدي مع أي طرف ذي عالقة وذل  عالشروط التي يراها المدير مالئمة.

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

 مالحظات

األسنننننواق األسنننننهم المدرجة في 
 الخليجية المالية

 وتشمل األسهم المدرجة عحسب األسواق الخليجية كحد أقصى %10للسهم الواحد 

كحنند أقصنننننننى ل كتتنناب  %10 اإلكتتاب األولي
 األولي

يشمل اإلكتتاب األولي أي سهم يتم طرحم في األسواق 
 المالية الخليجية 

ال يتجاود مجموع قيمة األسننننننهم  حقوق األولوية
 %10السوقية 

يشننننمل حقوق األولوية ألي شننننركة مدرجة عاألسننننواق 
 المالية الخليجية

 مع العنو  والمؤسسات المالية كحد أقصى %100 الودائع وصفقات المراعحة ألجل

اديق أسننننننواق المال والنقد صننننننن
 االستثمارية المشتركة

كحد أقصننننننى للصننننننندوق  25%
 الواحد

 المرخصة من هيئة السوق المالية 

  
 مدة صندوق االستثمار (4

 الينطعق حيث أن الصندوق يعتعر صندوق استثماري عام مفتوح اليحدد عمدة دمنية.
 
 قيود /حدود االستثمار (5

يلتدم مدير الصندوق خالل إدارتم لصندوق االستثمار عالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 
 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

 
 

http://www.shc.com.sa/
http://www.riyadcapital.com/
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 عملة الصندوق (6
عملة  غير سننتثمار ععملةاالصننندوق  لشننرا  وحداتإذا تم الدفع السننعودي فقط ال غير. الا  هيعملة االسننتثمار في الصننندوق 

في ذل  لسوق في اعسعر الصرف الساري  إلى الا السعوديسيقوم "مدير الصندوق" عتحويل العملة التي تم الدفع عها  الصندوق،
 .ساري المفعول عند استالم شركة األول لالستثمار لذل  المعلغ ععملة الصندوقالوحدات الوقت، ويصعح شرا  

 
 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (7

يقوم مدير الصندوق عتحصيل رسوم إدارية مقاعل ادارة الصندوق، كما يدفع الصندوق مقاعل الخدمات المقدمة لم مجموعة من 
 األتعاب والمصاريف. أدناه ملخص لجميع المدفوعات التي يتحملها الصندوق أو المستثمر وطريقة احتساعها.

 

 طريقة االحتساب المقدار الوصف البند

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق لمدير  رسوم االدارة
الصندوق مقاعل خدمات االدارة وما يتعلق 

 عها والمقدمة من قعل مدير الصندوق 

سنويا من  1.95%
قيمة صافي أصول 

 الصندوق

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل شهر ميالدي

رسوم 
 االشترا  

هي الرسوم التي يدفعها المشتر  مقدماو 
الصندوق وتخصم من المعلغ عند إشتراكم ع

المستثمر أو تدفع عشكل مستقل عند 
االشترا  عالصندوق، وتدفع لمدير 

 الصندوق

من معلغ  1.50%
 اإلشترا 

تخصم من المعلغ المستثمر أو 
تدفع عشكل مستقل عند االشترا  
 عالصندوق، وتدفع لمدير الصندوق

رسوم 
 االسترداد

 هي الرسوم التي يدفعها المستثمر )حامل
الوحدات( عند إسترداده عشكل كلي أو 
 جدئي من الصندوق، وتدفع للصندوق

من معلغ  0.50%
 اإلسترداد

تطعق في حال تم االسترداد خالل 
 شهر واحد من تاريخ االشترا  

رسوم تدفع 
لمدقق 

الحساعات 
 المستقل

هي رسوم تدفع لمدقق الحساعات المستقل 
مقاعل أتعاب مراجعة عيانات الصندوق 

 ليةالما

ا  30,000معلغ 
سعودي عحد أقصى 

يدفعها الصندوق عشكل 
 سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

مكافئات 
أعضا  مجلس 

االدارة 
 المستقلين

هي رسوم تدفع ألعضا  مجلس إدارة 
الصندوق المستقلين مقاعل مهامهم 

 اإلشرافية المتعلقة عالصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
عدد األعضا   على

المستقلين وعلى 
التدامهم عحضور 

اإلجتماعات الخاصة 
وللتوضيح  –عالمجلس 

نرجو مراجعة المثال 
التوضيحي ععد هذه 

 القائمة أدناه

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
عنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى 

 3,000كل عضو مستقل معلغ 
ا سعودي عن كل إجتماع 
عواقع إجتماعين خالل السنة 

تشتر  في دفعها جميع الصناديق 
التي يشرف عليها المجلس 

ا  2,000عاإلضافة لمعلغ 
سعودي لكل عضو مستقل خالل 

 السنة الميالدية 

رسوم خدمات 
 الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة 
 الشرعية المشرفة على تعامالت الصندوق

اليوجد حيث أن 
الصندوق ال يخضع 
 لرقاعة الهيئة الشرعية

اليوجد حيث أن الصندوق اليتعع 
المعايير الشرعية، فال يتم 

اإلشراف عليم من قعل الهيئة 
 الشرعية

تكاليف التمويل 
 )االقتراض(

يتم فرض هذه الرسوم مقاعل التمويل الذي 
يحصل عليم الصندوق، ويتم تمويل 

الصندوق وفقاَ للحاجة لذل  التمويل وفق 
الصندوق، وتدفع للجهة  مرئيات مدير

 المقدمة للتمويل

يتفاوت سعر التمويل 
استناداو إلى سعر الفائدة 
السائد )عند الحاجة 

 للتمويل(

يتم إحتساب وخصم تكاليف 
التمويل عشكل يومي عند الحيادة 

 على التمويل

رسوم نشر 
معلومات 

الصندوق على 
 موقع السوق

وهي رسوم تدفع للسوق المالية السعودية 
اول( مقاعل نشر معلومات الصندوق عما )تد

 في ذل  إعالن أسعار الوحدات

ا  5,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية

رسوم التعامل 
 والوساطة

هي الرسوم التي تدفع مقاعل شرا  أو عيع 
األوراق المالية التي يستثمر عها الصندوق، 

وتدفع على دفعتين دفعة خاصة عشركة 
تداول ودفعة للشركة القائمة ععمل الوساطة 

 عند تنفيذ الصفقة

حسب تسعيرة  0.12%
 السوق المالية السعودية 

 و
لألسهم  0.75%
 الخليجية

 يتم خصمها معاشرة عند التنفيذ

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق لهيئة  رسوم رقاعية
خدمات الرقاعية السوق المالية مقاعل ال

 المقدمة للصندوق

ا  7,500معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 عنهاية كل سنة ميالدية
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رسوم المؤشر 
 اإلرشادي

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق مقاعل 
توفير معلومات المؤشر اإلرشادي الخاص 
عالصندوق، وتدفع لمقدم عيانات المؤشر 

 رشادياإل

ا  15,000معلغ 
سعودي يدفعها 

 الصندوق عشكل سنوي

ند عتحتسب عشكل يومي وتخصم 
 إستحقاق الفواتير الخاصة عالخدمة

هي الرسوم التي يدفعها الصندوق ألمين  رسوم الحفر
الحفر مقاعل خدمات الحفر المقدمة 

 للصندوق

يعتمد تحديد المقدار 
على أنواع األصول 
المستثمر عها ونسعة 
تركيدها عالصندوق 
وعلى عدد الصفقات 
المنفذة كما يوجد معلغ 

أدنى لتكلفة الحفر، أدناه 
 توجد التفاصيل

تحتسب عشكل يومي وتخصم 
 ميالدي شهرعنهاية كل 

ضريعة القيمة 
 المضافة

إن العموالت و/أو الرسوم المذكورة في هذا المستند غير شاملة لضريعة القيمة المضافة. و سوف تحتسب 
العميل أي ضريعة قيمة مضافة تنطعق على العمولة أو الرسم المذكور، و اعتعارها واجعة السداد من  على

 طرفم عاإلضافة إلى المعالغ المتفق عليها هنا.

 
 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

ل ويدفعها بشكل سنوي، تحتسب بشكمكافأة يتحملها الصندوق 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 

 ميالدية.مستقل خالل السنة ال

 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  

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

 (.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. 4,000قلين يدفع الصندوق لهما ما مجموع  مست

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

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

 لاير بالسنة الواودة. 10,000يتحمل  ي مبلغ ياوق 

 

 رسوم الحفظ

( ابسننننتثمار في األسننننهم المدرجة 1لاير للسنننننة الواودة كحد  دلى لليسننننوم، وتنقسننننم اليسننننوم للتالي:  24,000تم تحديد مبلغ 

صنادي  المدرجة تبلغ تكلاة الحاظ  سعودي و  %0.050وال سوق ال سوق البحييني و  %0.095لل سوق الكويتي  %0.200لل لل

للسوق ابماراتي تحتسب يومياً وتخصم بشكل شهيي  %0.085للسوق القطيي و  %0.095للسوق العمالي و  %0.170و 

( 2لاير سنننعودي بحسنننب السنننوق لكل صننناقة جديدة كعمولة تسنننوية.  175لاير سنننعودي وبحد  قصنننى  25كما يحتسنننب مبلغ 

سواق المال والعوائد  تحتسب يومياً وتخصم بشكل  %0.0175الثابتة  بمختلف  لواعها تبلغ تكلاة الحاظ ابستثمار بصنادي   

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

 
 التقويم والتسعير (8

 كيفية تقويم األصول المقتناة 

 كيفية التقويم نوع األداة االستثمارية

المالية المدرجة في السوق  األسهمجميع 
 الخليجية  

 عحسب قيمة السهم عند إغالق السوق في يوم العمل الساعق

حسب قيمة السهم عند اإلكتتاب ويستمر ذل  لغاية إدراج السهم في السوق ومن ثم  اإلكتتاعات األولية
 يقوم عنفس طريقة تقويم أي سهم مدرج.

 مل الساعقعحسب قيمة السهم عند إغالق السوق في يوم الع حقوق األولوية

المعلغ المستثمر يضاف لم يومياَ هامش الرعح المقسم على عدد األيام لتاريخ إستحقاق  الودائع وصفقات المراعحة ألجل
 المعلغ المستثمر

صناديق أسواق المال والنقد االستثمارية 
 المشتركة

 صخر سعر وحدة معلن في موقع مدير الصندوق أو في موقع تداول

 

  التقويمبيان عدد نقاط 
يتم تقويم أصول الصندوق وإصدار سعر الوحدة عشكل يومي، ويستثنى من ذل  األيام التي يكون السوق فيها مغلقاَ وأيام 

 العطالت الرسمية وعطالت نهاية األسعوع عالمملكة العرعية السعودية.
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 اإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير 
ق عتوثيق ذل  الخطأ، ويتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين دون تأخير عحد أقصى أسعوع عداية يقوم مدير الصندو

من تاريخ إكتشاف وتوثيق الخطأ. كما يقوم مدير الصندوق عإعالغ هيئة السوق المالية فوراَ عن أي خطأ يشكل ما نسعتم 
وني والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي أو أكثر من سعر الوحدة ويفصح عن ذل  فوراَ في موقعم اإللكتر 0.50%

 تقارير الصندوق.
 

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

 ها الصندوقيتم جمع قيمة كل األصول المقومة التي يقتني -
يتم احتساب صافي قيمة األصول عخصم جميع الرسوم والتكاليف المتراكمة والمذكورة في العند الساعع من هذه الشروط  -

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

 

 ان ووقت نشر سعر الوحدةمك 
يتم نشر سعر الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق )تداول( عشكل يومي عالحد 

 األقصى نهاية كل يوم تداول.
 
 التعامالت الخاصة بالصندوق (9
 

 مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد 
الصندوق عتلعية طلعات االشترا  واالسترداد عحسب ما تنص عليم شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات يلتدم مدير 

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

 الفترة الزمنية القصوى لتلبية طلبات االسترداد ودفع العوائد لمالك الوحدات 
م تجميع كافة طلعات االشتر  واالسترداد من الصندوق يومياو وحتى الساعة الثانية عشر رهراو من يوم العمل الرسمي. يت
يوم تجميع الطلعات )ويسمى يوم على أساس سعر الوحدة المعلن ععد يوم عمل واحد من  ستردادواال تتم عمليات االشترا و

غ المستردة تودع المعالف ند قعول طلب االشترا ، أما عالنسعة لطلب اإلستردادتنفيذ الطلب( وتخصم معالغ االشترا  فوراَ ع
 في حساب العميل ععد يوم عمل من تاريخ تنفيذ طلب االسترداد.

 مثال على تنفيذ طلب اشترا  في الصندوق:
ينفذ ألحد، يتم قعول الطلب وعند إستالم طلب االشترا  كامالو مع المعلغ ععملة الصندوق قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم ا

يوم تنفيذ الطلب )اإلثنين(. وفي حالة إستالم المعلغ عغير عملة  –اإلشترا  على أساس سعر الوحدة المعلن في اليوم التالي 
 غالصندوق فال يعتعر إشترا  العميل نافذاو إال في حالة تحويل المعلغ على أساس سعر العمالت السائد ذل  اليوم وإستالم المعل

عر الوحدة نفذ اإلشترا  على أساس سييتم قعول الطلب وععملة الصندوق فإذا تم ذل  قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد ف
 أما في حالة إستالم المعلغ ععملة الصندوق )أو إستالم الطلب( ععد الساعة )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلب – المعلن في اليوم التالي

الثانية عشر رهراو يوم األحد فيتم قعول االشترا  في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس السعر المعلن في يوم العمل الذي 
 .يوم تنفيذ الطلب )الثالثا ( –يليم 

 دوق:الصن إسترداد منمثال على تنفيذ طلب 
ساس سعر على أ االستردادنفذ يكامالو قعل الساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد، يتم قعول الطلب و االستردادعند إستالم طلب 

ا في حالة . أمويتم دفع العوائد لمال  الوحدات يوم )األرععا ( )اإلثنين( يوم تنفيذ الطلب – الوحدة المعلن في اليوم التالي
عر في يوم العمل التالي )اإلثنين( على أساس الس اإلستردادلساعة الثانية عشر رهراو يوم األحد فيتم قعول إستالم الطلب ععد ا

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

 قيود التعامل في وحدات الصندوق 
وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم تعامل، ويعتعر كل يوم عمل في المملكة العرعية السعودية ال يجود االشترا  في  -

 يوم تعامل للصندوق شريطة أن تكون األسواق التي يتعامل فيها الصندوق مفتوحة ذل  اليوم.
 مل عالصندوق.الموعد النهائي لتقديم طلعات االشترا  هو قعل الساعة الثانية عشر رهراو من كل يوم تعا -
ا سعودي، والمعلغ األدنى ألي اشترا  إضافي عالصندوق هو  5,000المعلغ األدنى لالشترا  االعتدائي عالصندوق هو  -

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

  .لصندوق، فإنم يتوجب استرداد كامل المعلغ المستثمرللى أقل من الحد األدنى لمعلغ االشترا  االعتدائي المحدد المشتر  إ
 

 تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة 
يع الي نسعة جميجود لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي إذا علغ إجم

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10طلعات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 
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أما عالنسعة لتعليق التعامل عالصندوق ، فيجب ذل  عند طلب التعليق من قعل هيئة السوق المالية، ويجود لمدير الصندوق 
 في الحاالت التالية فقط:

 عشكل 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 قيمة أصول عشكل عام وإما عالنسعة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق عشكل معقول أنها جوهرية 
 الصندوق.

 
 أدناه اإلجرا ات المتععة عند تعليق التعامل عالصندوق المفروض من قعل مدير الصندوق:

 التأكد من عدم إستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمعررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -
 ل ذل  عصورة منترمة.مراجعة التعليق والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفر حو -
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراو عأي تعليق مع توضيح أسعاب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتها   -

التعليق عالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذل  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 
 وق.والموقع اإللكتروني للس

 

 إجراءات اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل 
يتم تجميع كافة طلعات اإلسترداد يوميا وحتى الساعة الثانية عشر رهراو من يوم العمل الرسمي، في حالة تجاود مجموع قيمة 

  يتم ذلمن صافي قيمة أصول الصندوق فيجود لمدير الصندوق تأجيل الطلعات على أن  %10طلعات االسترداد ما نسعتم 
 عشكل جدئي نسعة وتناسب مع حجم كل عملية إسترداد. وتعطى طلعات االسترداد المؤجلة األولوية في يوم العمل التالي.

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات من مستثمر آلخر 
 الينطعق

 

 إستثمار مدير الصندوق بالصندوق 
الشترا  في الصندوق عصفتم مستثمراو. مع احتفارم عالحق في عا –حسب تقديره  –يمكن أن يقوم مدير صندوق االستثمار 

عل على أنها اشترا  من قاالستثمارات تخفيض اشتراكم جدئياو أو كلياو متى اعتعر ذل  مناسعاو. وسوف يتم معاملة مثل هذه 
 .المتعلقة عالصندوقاألحكام  االستثماراتالشركة في وحدات الصندوق، وعالتالي سوف تطعق على هذه 

 

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

 العطل الرسمية عالمملكة العرعية السعودية.
 لقعول الطلعات: قعل الساعة الثانية عشر رهراو عجميع أيام التعامل.الموعد النهائي  -
 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بالصندوق 
صناديق في  نموذج االشترا يتعين على المستثمرين الراغعين في شرا  وحدات في الصندوق )االشترا  في الصندوق( تععئة 

و )ب( أ لشركةالمشتر  لدى ل االستثماري حسابال)أ( تفويض عالخصم على  :ول لالستثمار معاالستثمار وتسليمم لشركة األ
في حالة كان المشتر  ال يوجد لديم حساب إستثماري مع الشركة فيتوجب عليم فتح حساب  – المعالغ الالدمة لالشترا 

 األولى فعليم قرا ة شروط وأحكام الصندوقوفي حالة كان الراغب في االشترا  في الصندوق يشتر  فيم للمرة  إستثماري.
مع مذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار قعل االشترا . كما أن التوقيع على هذا المستند يفيد عأن 

لراغعين ا كم نافذاو دون التوقيع. أما عالنسعة للمشتركيناالمشتر  )مال  الوحدات( قد قعل هذه الشروط واألحكام وال يعتعر اشتر
ليمم صناديق االستثمار وتس نموذج االسترداد منفي عيع وحدات الصندوق )االسترداد من الصندوق( فيتوجب عليهم تععئة 

 يتم قعول طلب االسترداد.للشركة األول لالستثمار 
 

 الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد أو نقل ملكية الوحدات 
ا سعودي، والمعلغ األدنى ألي اشترا  إضافي عالصندوق هو  5,000صندوق هو المعلغ األدنى لالشترا  االعتدائي عال -

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

 محدد للصندوق، فإنم يتوجب استرداد كامل المعلغ المستثمر.المشتر  إلى أقل من الحد األدنى لمعلغ االشترا  االعتدائي ال
 أما عالنسعة لنقل الملكية فال ينطعق. -

 

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

 

  لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوقماليين  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
في حالة ندول صافي قيمة أصول الصندوق لتصعح أدنى من معلغ عشرة ماليين ا سعودي، سيقوم مدير الصندوق عإعالغ 
مسؤول المطاعقة واإللتدام لديم ومجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق المالية وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 
لتصحيح الوضع ععر الحصول على مديد من اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذل  ععد إنقضا  المهلة سيقوم مدير 
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الصندوق عإتخاذ اإلجرا ات الالدمة إلنها  الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العند عكاملم تم إستثنا  الصندوق من اإللتدام 
 م وذل  وفقاو لتعليمات الهيئة. 2018ديسمعر  01عم من تاريخ  عم خالل هذه الفترة وسيتم اإللتدام

 
 سياسة التوزيع (10

 ال يقوم الصندوق عتوديع أي أرعاح دورية على حاملي الوحدات، وأن أي أرعاح محققة يتم إعادة إستثمارها في الصندوق
 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات (11
التقارير المالية المختصة عالصندوق ويوفرها لمالكي الوحدات مجاناو، أدناه وصف لجميع يقوم مدير الصندوق عإعداد مجموعة من 

 التقارير المتعلقة عالصندوق أو عنشاط مالكي الوحدات ومواعيد إصدارها وكيفية الحصول عليها.
 

 تقارير عامة متاحة للجمهور:

 :عنشاط الصندوق وأدا ه وتقرير مجلس إدارة  ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق التقرير السنوي الخاص بالصندوق
الصندوق ومعلومات أخرى عن الصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية السنوية المراجعة ويتم إتاحتم للجمهور خالل 

 يوماو من نهاية العام الميالدي. ويتم نشره في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 70مدة التتجاود 
للسوق. كما يمكن الحصول عليم دون مقاعل عالعريد وذل  عإرسال طلب خطي يوجم إلدارة الثروات على عنوان مدير 

 الصندوق.  

 :ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق عالصندوق، كما يحتوي على القوائم المالية األولية  التقرير األولي الخاص بالصندوق
يوماو من نهاية فترة التقرير. ويتم نشره في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  35اود ويتم إتاحتم للجمهور خالل مدة التتج

وات الثر إلدارة يوجم خطي طلب عإرسال وذل والموقع االلكتروني للسوق. كما يمكن الحصول عليم دون مقاعل عالعريد 
 .الصندوق مدير عنوان على

 :وهو تقرير يحتوي على معلومات مهمة تتعلق عالصندوق كقائمة تحتوي على  التقرير الربع سنوي الخاص بالصندوق
أكعر عشرة استثمارات في محفرة الصندوق وأدا  الصندوق ومؤشرات قياس المخاطر الخاص عالصندوق وغيرها من 

ق اللكتروني لمدير الصندوويتم نشره في الموقع ايوم من نهاية رعع السنة الميالدية،  15المعلومات. ويتم توفيره مجاناو خالل 
  والموقع االلكتروني للسوق.

 :تكون متاحة للفحص من قعل مالكي الوحدات دون مقاعل، كما أن جميع األرقام الحالية  صافي قيمة أصول الصندوق
 والساعقة لصافي قيمة أصول الصندوق متاحة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.

 
 وحدات:تقارير خاصة متاحة فقط لحامل ال

  :يحتوي العيان على صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها المستثمر وسجل صفقاتم في وحدات بيان إتمام صفقة
  يوم من كل صفقة يقوم عها في وحدات الصندوق.  15الصندوق، ويتم إرسالم عالعريد لمال  الوحدات خالل 

  :عن نشاط مال  الوحدات في الصندوق، كما يحتوي هو عيان سنوي يحتوي معلومات مفصلة البيان السنوي الخاص
معلومات تتعلق عالتكاليف المتعلقة عالصندوق وغيرها من المعلومات. يوفر هذا التقرير مجاناو لمالكي الوحدات ويتم إرسالم 

 يوما من نهاية السنة المالية للصندوق. 30عالعريد خالل 
 

 سجل مالكي الوحدات (12
 يق االستثمار، يقوم مدير الصندوق عإعداد سجل محدث عمالكي الوحدات ويتم حفرم في المملكة.عحسب ما نصت عليم الئحة صناد

 
 اجتماع مالكي الوحدات (13

 دواعي عقد االجتماع 
يجود عقد إجتماع لمالكي الوحدات ألي سعب كان يراه مدير الصندوق أو أمين الحفر أو حاملي الوحدات عشرط أن يمتلكون 

 على األقل من وحدات الصندوق. %25منفردين أو مجتمعين 

 إجرا ات الدعوة لعقد االجتماع 
يجود لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات عمعادرة منم، كما يجب على مدير الصندوق الدعوة إلجتماع مالكي 

الدعوة إلجتماع مالكي أيام من تسلمم طلعاو كتاعياو من أمين الحفر، ويجب كذل  على مدير الصندوق  10الوحدات خالل 
 %25أيام من تسلم طلب كتاعي من مال  أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  10الوحدات خالل 

على األقل من قيمة وحدات الصندوق. وتكون الدعوة ل جتماع عاإلعالن عن ذل  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 
سوق، وعإرسال إشعار كتاعي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفر قعل عشرة أيام على األقل من والموقع اإللكتروني لل

يوماو قعل اإلجتماع. كما سيتم تحديد تاريخ اإلجتماع ومكانم ووقتم والقرارات المقترحة في  21اإلجتماع، وعمدة التديد عن 
 اإلعالن.

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت 
على األقل من قيمة  %25إجتماع مالكي الوحدات صحيحاو إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  اليكون

وحدات الصندوق، وفي حال لم يكتمل هذا النصاب فسيقوم مدير الصندوق عالدعوة إلجتماع ثاٍن وذل  عاإلعالن في الموقع 
ق وعإرسال إشعار كتاعي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفر قعل اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسو

أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحاو أياو كانت نسعة ملكية الوحدات الممثلة في اإلجتماع.  5موعد اإلجتماع الثاني عمدة ال تقل عن 
 حدة يمتلكها وقت االجتماع.كما يجود لكل مال  وحدات اإلدال  عصوت واحد في إجتماع مالكي الوحدات عن كل و
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 حقوق مالكي الوحدات (14
يتمتع مالكي الوحدات عحقوق متماثلة ومتساوية ويعاملوا عالمساواة من قعل مدير الصندوق. أدناه توضيح لحقوق لمالكي الوحدات، 

 يضاف لذل  كافة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام:
 لنزا ة المطلقة، و   يياعي بالمقام األول مصلحة مالكي الوودات.   يتصيف مديي الصندوق باألمالة وا -1

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

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

 األوكام.

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

 

 مسؤولية مالكي الوحدات (15
فيما عدا تحمل خسارة مال  الوحدات الستثماره في الصندوق أو جد  منم، اليكون مال  الوحدات مسؤوالو عن ديون والتدامات 

 الصندوق.
 

 خصائص الوحدات (16
ودون اإلخالل عالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عدداو غير محدد يمكن للمدير وفقاو لتقديره المطلق 

من الوحدات في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسعية في الصندوق مساوية لكل وحدة 
 ب نسعة حصتم( صافي موجودات الصندوق حسبأخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يتقاسم المشتركون عالتناسب )كل حس

 .عدد الوحدات المحتفر عها في الصندوق حينئذ
 

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

 واإلشعارات المطلوية واإلجرا ات التي ستتعع ل شعار عند التغيير في الشروط واألحكام:المنرمة والموافقات 
 ويقصد عها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق يتعلق عالتالي: التغييرات األساسية: -1

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق وطعيعتم 

 .التغيير الذي قد يكون لم تأثير في وضع المخاطر للصندوق 

 نسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصعم كمدير للصندوق.اال 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتعلغ عها مدير الصندوق 
في أيٍ من الحاالت الساعقة يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على التغيير من خالل قرار 

افقة مالكي الوحدات يتوجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية صندوق عادي، وععد حيادة مو
على التغيير األساسي المقترح. وسيقوم مدير الصندوق ععد حيادة الموافقات المطلوعة عإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن 

أيام من سريان التغيير.  10وني للسوق وذل  قعل تفاصيل التغيير في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق  والموقع اإللكتر
ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة وحداتهم قعل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم إسترداد إن وجدت، وسيقوم 

مدير  نمدير الصندوق عذل  عشكل ذاتي ألي إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل فترة العشرة أيام قعل حصول التغيير. كما يعل
 الصندوق عن تفاصيل هذه التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.

 ويقصد عها كل تغيير في شروط وأحكام الصندوق ال يعتعر أساسياو ويتعلق عالتالي: التغييرات المهمة: -2

 ي الصندوق.التغيير الذي يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النرر في مشاركتهم ف 

  التغيير الذي يؤدي إلى ديادة المدفوعات من أصول الصندوق العام إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضا  مجلس إدارة
 الصندوق أو أي تاعع ألي منهما.

 .التغيير الذي يقدم نوعاو جديداو من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام 

 لمدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوقالتغيير الذي يديد عشكل جوهري أنواع ا 

 .أي حاالت أخرى تقررها هيئة السوق المالية من حين آلخر وتعلغ عها مدير الصندوق 
وذل   لمقترحا عن تفاصيل التغيير كتاعياو  مالكي الوحداتو الهيئة في أيٍ من الحاالت الساعقة يجب على مدير الصندوق إشعار

، كما سيقوم مدير الصندوق عاإلفصاح عن تفاصيل التغيير في الموقع اإللكتروني سريان التغييرمن  يوم على األقل 21قعل 
. ويحق لمالكي الوحدات استرداد كافة أيام على األقل من سريان التغيير 10لمدير الصندوق  والموقع اإللكتروني للسوق قعل 

وجدت، وسيقوم مدير الصندوق عذل  عشكل ذاتي ألي  دون فرض أي رسوم إسترداد إن مهموحداتهم قعل سريان أي تغيير 
لتغييرات في هذه ا ليعلن مدير الصندوق عن تفاصيكما حصول التغيير. الفترة التي تسعق إسترداد لكامل الوحدات يتم خالل 

 تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
ب تغييراو أساسياو وال يعتعر تغييراو مهماو، وفي حالة التغيير واج ويقصد عها أي تغيير ال يعتعر التغييرات واجبة اإلشعار: -3

أيام  8ل وذل  قع المقترح عن تفاصيل التغيير كتاعياو  مالكي الوحداتو الهيئة يجب على مدير الصندوق إشعاراإلشعار 
ني لمدير الموقع اإللكترو، كما سيقوم مدير الصندوق عاإلفصاح عن تفاصيل التغيير في من سريان التغيير على األقل

هذه  لعلن مدير الصندوق عن تفاصيوسي. يوماو من سريان التغيير 21الصندوق  والموقع اإللكتروني للسوق خالل 
 التغييرات في تقارير الصندوق السنوية والفصلية )النصف سنوية(.
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 إنهاء صندوق االستثمار (18
 الحاالت التي تستوجب إنها  الصندوق:

 مدير الصندوق في إنها  الصندوق ألي سعب يراه مدير الصندوق مناسعاو إلنها  الصندوق. ويقوم مدير الصندوق  في حالة رغعة
يوماو من التاريخ المدمع إنها   21عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عرغعتم في إنها  الصندوق قعل مدة ال تقل عن 

 الصندوق فيم.

 لصندوق ألقل من عشرة ماليين ا سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض. في حالة إنخفاض قيمة صافي أصول ا
يوماو من  21ويقوم مدير الصندوق عإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتاعياو عإنها  الصندوق لهذا السعب قعل مدة ال تقل عن 

ق من اإللتدام عم خالل هذه الفترة وسيتم اإللتدام عم وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العند تم إستثنا  الصندوتاريخ إنها  الصندوق. 
و لتعليمات الهيئة. 2018ر عديسم 01من تاريخ   م وذل  وفقا

 اإلجرا ات المتخذة عند إنها  الصندوق:

 .سيقوم مدير الصندوق عالعد  في إجرا ات تصفية الصندوق فور إنتهائم 

  أيام من نهاية التصفية،  5فية، ويقوم عالدفع لمالكي الوحدات خالل يوم عحد أقصى للتص 30يمنح مدير الصندوق مدة مقدارها
وفي حال تعذر عيع أي أصل من األصول ألي سعب من األسعاب فسيحتفر مدير الصندوق عحق مالكي الوحدات في ذل  

 ديدها.ق تحاألصل ويقوم عتوديع أي مستخلصات عند عيعم الحقاو ععد عيعم وقد يستغرق ذل  مدة اليمكن لمدير الصندو

  سيعلن مدير الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انتها  الصندوق ومدة التصفية
 ورد معالغ مالكي الوحدات.

 
 مدير الصندوق (19

 مهامم ومسؤولياتم

 .يجب على مدير الصندوق العمل لمصلحة مالكي الوحدات 

 يمية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة عالصندوق.العمل عما تقتضيم اللوائح التنر 

 .عذل الحرص المعقول، والتصرف عنداهة وأمانة تجاه مالكي الوحدات 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن إدارة الصندوق 

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن عمليات الصندوق وخدماتم اإلدارية 

  التأكد من دقة وإكتمال ووضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق وغيرها من المستندات يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن
 والنشرات الخاصة عالصندوق و أن يتأكد من أنها غير مضللة.

 .يكون مدير الصندوق مسؤوالو عن أي خسائر تنجم عسعب اإلحتيال أو اإلهمال أو سو  التصرف أو التقصير المتعمد 

  عن وضع السياسات واإلجرا ات الخاصة عرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، يكون مدير الصندوق مسؤوالو
 وأن يتعامل معها عسرعة، وأن يقّوم تل  المخاطر عشكل سنوي على األقل.

 .يقوم مدير الصندوق عتطعيق عرنامج لمراقعة المطاعقة واإللتدام للصندوق 

 ام عهذه المهام والمسؤوليات.يقوم مدير الصندوق عتعيين الكادر المؤهل للقي 
 تعيين مدير صندوق من العاطن

   يجود لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من العاطن يكون مرخصاو من قعل هيئة السوق المالية، عشرط أن توضح ذل
 شروط وأحكام الصندوق وعما ال يخل عأي لوائح وتشريعات تنريمية.

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

  يعد مدير الصندوق مسؤوالو عن إلتدام الصندوق عأحكام اللوائح والتشريعات التنريمية وهذه الشروط واألحكام حتى مع تعيين
مدير من العاطن، كما يعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من اإلحتيال أو اإلهمال أو سو  التصرف أو التقصير المتعمد للمدير 

 العاطن.من 
 العدل أو اإلستعدال

 يحق لهيئة السوق المالية عدل أو إستعدال مدير الصندوق في أي من الحاالت التالية:

 . توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة عذل 

 الية.إلغا  ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحعم أو تعليقم من قعل هيئة السوق الم 

 .في حال تقدم مدير الصندوق عطلب إللغا  ترخيصم في ممارسة نشاط اإلدارة 

 .في حال أخل مدير الصندوق عشكل جوهري عالتدام النرام أو اللوائح التنفيذية 

  في حالة وفاة الشخص المعّين من قعل مدير الصندوق إلدارة الصندوق أو عجده أو استقالتم مع عدم وجود شخص صخر مسجل
مدير الصندوق وقادر على إدارة الصندوق. ويتوجب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية في هذه الحاالت  لدى

 خالل يومين من حدوثها.

  في حال تقرر عدل أو إستعدال مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق عالتعاون عشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى المدير العديل
يوم األولى من تعيين المدير العديل، كما يقوم مدير الصندوق وفقاو لتقدير هيئة السوق المالية عنقل كافة  60عكل سالسة خالل ال

 العقود المرتعطة عالصندوق إلى مدير الصندوق العديل.

  إذا عدل مدير الصندوق فسيتوقف عن إتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق عمجرد تعيين المدير العديل أو في أي
 قت ساعق تحدده الهيئة. و
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 أمين الحفظ (20
 مهامم ومسؤولياتم

  يعد أمين الحفر مسؤوالو عن حفر أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات. وإتخاذ جميع اإلجرا ات اإلدارية الالدمة
 لتحقيق ذل .

 اللوائح.يجب على أمين الحفر فصل أصول الصندوق عن أصولم وأصول عمالئم عما تقتضيم األنرمة و 
 تعيين أمين حفر من العاطن

  يجود ألمين الحفر تعيين أمين حفر من العاطن يكون مرخصاو من قعل هيئة السوق المالية وعما اليخل عأي لوائح وتشريعات
 تنريمية.

 .يدفع أمين الحفر أتعاب ومصاريف أي أمين حفر من العاطن من موارده الخاصة 

  أمين الحفر عأحكام اللوائح والتشريعات التنريمية حتى مع تعيين أمين حفر من العاطن، يعد أمين الحفر مسؤوالو عن إلتدام
 كما يعد مسؤوال عن أي خسائر تنجم من اإلحتيال أو اإلهمال أو سو  التصرف أو التقصير المتعمد ألمين الحفر من العاطن.

 الصندوق من العاطن. اليجود ألمين الحفر من العاطن أن يكون تاععاو لمدير الصندوق أو مدير 
 

 العدل أو اإلستعدال
 يحق لهيئة السوق المالية عدل  وإستعدال أمين الحفر في أي من الحاالت التالية:

 . توقف أمين الحفر عن ممارسة نشاط الحفر دون إشعار الهيئة عذل 

 لمالية.إلغا  ترخيص أمين الحفر في ممارسة نشاط الحفر أو سحعم أو تعليقم من قعل هيئة السوق ا 

 .في حال تقدم أمين الحفر عطلب إللغا  ترخيصم في ممارسة نشاط الحفر 

 .في حال أخل أمين الحفر عشكل جوهري عالتدام النرام أو اللوائح التنفيذية 

  .و لتعليمات هيئة السوق المالية في حال تقرر عدل أو إستعدال أمين الحفر، يقوم مدير الصندوق عتعيين أمين حفر عديل وفقا
ما يجب على مدير الصندوق وأمين الحفر المعدول التعاون عشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفر العديل عكل سالسة ك

يوم األولى من تعيين أمين الحفر العديل، كما يقوم أمين الحفر المعدول وفقاو لتقدير هيئة السوق المالية عنقل كافة  60خالل ال
 ى أمين الحفر العديل.العقود المرتعطة عالصندوق إل

 ويحق لمدير الصندوق عدل وإستعدال أمين الحفر في أي من الحاالت التالية:

  في حال رأى مدير الصندوق عشكل معقول أن عدل أمين الحفر يصب في مصلحة مالكي الوحدات، ويتم ذل  عإرسال خطاب
 كتاعي ألمين الحفر.

 ملي الوحدات عذل  فوراو وعشكل كتاعي.على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية وحا 

  يوماو من تسلم أمين الحفر اإلشعار الكتاعي، ويجب على أمين الحفر المعدول التعاون  30يجب تعيين أمين للحفر عديل خالل
سعاو اعشكل كامل لنقل المسؤوليات إلى أمين الحفر العديل عكل سالسة، كما يقوم أمين الحفر المعدول حيثما كان ضرورياو ومن

 عنقل كافة العقود المرتعطة عالصندوق إلى أمين الحفر العديل.

  يقوم مدير الصندوق عاإلعالن فوراو في موقعم اإللكتروني عن قيامم عتعيين أمين حفر عديل، كما يفصح عن ذل  في الموقع
 اإللكتروني للسوق.

 
 المحاسب القانوني (21

 اسم المحاسب القانوني 
 للصندوق، وعنوانم هو:   كمحاسب قانونيقام "مدير الصندوق" عتعيين شركة ايرنست أند يونغ 

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

 مهامم ومسؤولياتم 
 عدا  الرأي من الناحية المحاسعية، ويجب أنيقوم مدير الصندوق عتعيين محاسب قانوني للصندوق ليقوم ععملية المراجعة وإ

 يكون المحاسب القانوني مرخصاو لم ومستقل عن مدير الصندوق وفقاو لمعيار االستقاللية المحدد في نرام المحاسعين القانونيين.

 العدل أو اإلستعدال 
انوني أن يرفض تعيين المحاسب الق يتم تعيين المحاسب القانوني عأخذ الموافقة من مجلس إدارة الصندوق، ويجب على المجلس

 :التالية الحاالت في القانوني المحاسب وإستعدال ععدل الصندوق مدير يوجم أن أو

 مهامم عتأدية متعلقة القانوني للمحاسب المهني السلو  حول ومهمةإدعا ات قائمة  وجود. 

 مستقالو  القانوني المحاسب يعد لم إذا. 

 يمرض عشكل المراجعة مهام لتأدية الكافية والخعرات المؤهالت يمل  ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس قرر إذا. 

 المعين القانوني المحاسب تغيير المحض لتقديرها وفقاو  المالية السوق هيئة طلعت إذا. 
 

 أصول الصندوق (22
ب على أمين الحفر فصل أصول يقر مدير الصندوق عأن أصول الصندوق محفورة عواسطة أمين حفر لصالح الصندوق، وأنم يج

 الصندوق عن أصولم وعن أصول عمالئم اآلخرين.
 

كما يقر مدير الصندوق عأن أصول الصندوق مملوكة عشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجود أن يكون لمدير 
الصندوق أو مدير الصندوق من العاطن أو أمين الحفر أو أمين الحفر من العاطن أو مقدم المشورة أو المودع أي مصلحة في أصول 

ألصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من العاطن أو أمين الحفر أو أمين الصندوق أو مطالعة فيما يتعلق عتل  ا
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الحفر من العاطن أو مقدم المشورة أو المودع مالكاو لوحدات الصندوق، وذل  في حدود ملكيتم، أو كان مسموحاو عهذه المطالعات 
 واألحكام أو في مذكرة المعلومات.عموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط 

 
 إقرار من مالك الوحدات (23
 

والمالحق الخاصة  ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة عالصندوق لقد قمت/قمنا عقرا ة الشروط واألحكام
ي يفيد فهمي وإلمامي وموافقتعلى ذل  أوقع عما و وعلى خصائص وحدات هذا الصندوق عالصندوق وفهم ما جا  عها والموافقة عليها

 .على كل ماسعق
 

  اسم العميل
 

  رقم الحساب الجاري
 

  الجنسية
 

  رقم الهوية
 

  الفرع
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