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كصندوق استثماري مفتوح وفقاً لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.  األولية لالكتتاباتاليسر صندوق جرى تأسيس 
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 نشرة المعلومات

 
 
 م69/10/2014 تاريخ اصدار الشروط واألحكام 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق. ينطوي االستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من  الشروط واألحكامعلى المستثمرين قراءة 
( ضمن شروط وأحكام هذا الصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن 8( صفحة )01المخاطرة، لذا يرجى مراجعة فقرة مخاطر االستثمار رقم )

 الصندوق.
 
 

 إشعار هـام
 

الشروط واألحكام المتعلقة باالشتراك بالصندوق االستثماري ويجب على الراغبين باالشتراك بالصندوق دراسة هذه الشروط  علىالنسخة تحتوي هذه 
واألحكام. إن االشتراك في وحدات الصندوق يخضع لمخاطر محددة كما هي مذكورة في الشروط واألحكام المرفقة ويرجى مراجعة هذه المخاطر 

الصندوق. إن الصندوق ليس له كيان مستقل قانونياً وسوف يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على إدارة الصندوق وفقاً بعناية قبل االشتراك في 
والصادرة من هيئة السوق المالية. تم تقديم المعلومات الواردة في الشروط واألحكام  الشروط واألحكامالنسخة من للشروط واألحكام الواردة في هذه 

 تطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.بناءاً على م
 

بمثابة توصية االشتراك في وحدات الصندوق. تتم عملية االشتراك واالسترداد في الصندوق عن  الشروط واألحكامال تعتبر أراء مدير الصندوق في 
 طريق مدير الصندوق فقط.

 
وحدات الصندوق تراك أو االسترداد أو االحتفاظ بشمستشاريهم المهنيين والقانونيين والشرعيين المستقلين بشأن االيحق للمستثمرين المحتملين استشارة 

 ار.قد تترتب على هذا القرأو بشأن المتطلبات النظامية التي تنطبق عليهم قيود الصرف األجنبي والتي قد تواجههم بهذا الشأن والنتائج التي 
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 ملخص معلومات الصندوق:

 .األولية لالكتتابات اليسرصندوق  اسم الصندوق

 .األول لالستثمارشركة  مدير الصندوق

 .اللاير السعودي عملة الصندوق

 درجة المخاطرة
لمزيد  الصندوق وأحكام شروط ضمن 01 الفقرة مراجعة يرجى -مرتفعة 

 .من المعلومات

 والمقدم من اس اند بي لالكتتابات األولية الشرعي األول لالستثمارمؤشر  المؤشر اإلرشادي

 أهداف الصندوق

إلى تنمية رأس المال المستثمر  المفتوح ويهدف النوع هو صندوق عام من
عبر اإلستثمار على المدى الطويل وذلك من خالل المشاركة واإلستثمار في 

المدرجة في سوق األسهم  الشرعية االكتتابات األولية ألسهم الشركات
المدرجة حديثا في  الشرعية شراء أسهم الشركاتباالضافة الى  السعودية 

سنوات من تاريخ اإلدراج وكذلك ثالث سوق األسهم السعودية بحد أقصى 
المستثمرة في نفس مجاله بشكل رئيسي. وكذلك إلى  الشرعية في الصناديق

ل المرابحات قصيرة االجل أو اإلستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل مث
 األولوسيكون المؤشر االرشادي للصندوق هو مؤشر  صناديق المرابحة.

الشرعي لالكتتابات األولية والمقدم من شركة إس أند بي والذي يمكن 
يتكون هذا المؤشر من  . الوصول اليه عن طريق مزود الخدمة إس أند بي

المدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية بحد  الشرعية أسهم الشركات
 .سنوات من تاريخ اإلدراجثالث أقصى 

 .لاير سعودي 00111 الحد األدنى لالشتراك

 .لاير سعودي 60111 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 .لاير سعودي 60111 الحد األدنى لالسترداد

 كل يوم عمل من أيام األسبوع تعمل فيه السوق المالية السعودية  وحدات الصندوق تقويمموعد 

 طلبات االشتراك واالسترداد تقويم

االشتراكات واالستردادات التي يتم استالمها قبل الساعة الثانية عشر ظهراً 
 اإلعالن عن سعر وحدةيتم ستقّيم بسعر إغالق السوق في نفس اليوم و

 الصندوق في يوم العمل التالي.
 

 إقفال العمل في اليوم الثاني التالي لنقطة التقويم  موعد دفع المبالغ المستردة

 أيام التعامل
وهي أيام العمل الرسمي لسوق األسهم السعودية في ، من األحد الى الخميس

 المملكة العربية السعودية

 رسوم االسترداد المبكر
 01إذا تم االسترداد خالل   %1.01تحسب رسوم استرداد مبكر مقدارها 

 من بداية االشتراك وتدفع هذه الرسوم للصندوق. يوم

 .وتستقطع عند االشتراك فقط كحد أقصىقيمة االشتراك من  % 0.01 رسوم االشتراك

 شهريمن صافي قيمة األصول وتحتسب يوميا وتستقطع بشكل  %0 رسوم إدارة الصندوق

 راجع ملخص اإلفصاح المالي. الرسوم األخرى

 لاير سعودي. 01 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق

 واحد ليومويستمر  م01/01/6102 بتاريخ الخميساالكتتاب يوم  يبدأ تاريخ طرح الصندوق
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 المصطلحاتقائمة 

 التعريف

 أو أياً من خلفائها المعينين طبقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية./والمحدودة  األول لالستثمارشركة  المدير/ مدير الصندوق

 المحدودة. األول لالستثمارشركة  الشركة

 مالك الوحدات أو المستثمر في الصندوق. المشترك

 األولية. لالكتتاباتاليسر صندوق  الصندوق

 .البنك األول البنك

 صندوق مفتوح
برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير. يقوم باصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات قائمة في أي 

وقت وفقاً لشروطه وأحكامه. ويمكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو استردادها مباشرة من 
 الصندوق من خالل مدير الصندوق.

 السعودية السوق المالية األسواق

 هو كل يوم عمل من أيام االسبوع في المملكة العربية السعودية اليوم
 هـ(.6/2/0262المؤرخ في  01هيئة السوق المالية السعودية )المنشأة بموجب األمر السامي رقم م/ الهيئة

 السوق المالية.هيئة مجلس  عنالئحة صناديق االستثمار الصادرة  الئحة صناديق االستثمار

 الصندوق. لهذا واألحكام الشروط في مشار هو مجلس إدارة الصندوق كما مجلس اإلدارة

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 ملكية المشترك في الصندوق. الوحدة

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

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

 يوم العمل الرسمي لسوق األسهم السعودية في المملكة العربية السعودية يوم العمل

  

 األول لالستثمارشركة  أمين الحفظ

 .بيوم العمل التاليالمقيم سعر وحدات الصندوق هو  السعر التالي

 المنازعات لجنة فصل
"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية" وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات 

التي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
 والسوق.

 .الصندوق على والمصاريف الرسوم جميع خصم بعد األصول إجمالي األصول قيمة صافي

 األصول قيمة صافي
 وحدة لكل

 التقويم. يوم في القائمة الوحدات عدد مقسوما على األصول قيمة صافي

 بالصندوق المتعلقة واألحكام الشروط شروط وأحكام

 الصندوق في وحدات مالك الوحدات مالك / مالك

 رسمي لسوق األسهم السعودية في المملكة العربية السعوديةيوم عمل الساعة الرابعة والنصف من كل  نقطة التقويم

 إدارة مستقل مجلس عضو

 له، أو تابع أو الصندوق مدير لدى إدارة مجلس عضو موظفا أو يكون ال صندوق إدارة مجلس عضو
 مع تعاقدية عالقة أو جوهري عمل لديه وليس الصندوق، حفظ أمين أو الباطن من مدير صندوق أي

 مع يتعارض ال وبما الصندوق ذلك حفظ أمين أو الباطن من صندوق أي مدير أو الصندوق مدير
 وقواعدها. المالية السوق هيئة لوائح في المصطلحات المستخدمة قائمة في الوارد التعريف

إدارة غير  مجلس عضو
 مستقل

أي تابع له أو عضو مجلس إدارة صندوق يكون موظفا أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو 
أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير 

 الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

 .الصندوق وحدات واسترداد بيع فيه يتم يوم أي التعامل أيام

 اإلصدارات األولية
 ألول لالكتتاب عاما طرحا طرحها يتم التي الشركات ألسهم العامة األولية تاباتاالكت أو اإلصدارات

 ةمر

 المخاطر. وقلة العالية بسيولتها تتسم والتي التجارة تمويل وعقودوعقود اإلجارة  المرابحات النقد أسواق أدوات

 األوامر سجل بناء
 األسهم على المؤسسات هذه من الطلب حجم لمعرفة االستثمارية المؤسسات على الشركة عرض

 االكتتاب. سعر تحديد ثم المطروحة ومن

 .إصدارها يعتزم أو مالية أوراقا يصدر الذي الشخص الُمصْدرة / الُمصْدر

 إدارية مصروفات
 التقارير نشر مصاريف إلى باإلضافة رقابية ومصروفات تداول رسوم تشمل التي المصروفات

 السنوية.

 تاريخ االغالق
في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولى لوحداته، أو أي تاريخ آخر  االشتراكتاريخ اغالق 

 يقرره مدير الصندوق.

 

 
 

 الصندوق وأحكام شروط
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 :الصندوق اسم .1

 .Al Yusr IPO Fund، األولية لالكتتاباتاليسر صندوق 

 
 :الصندوق لمدير الرئيس المكتب عنوان .2

وذات مسؤولية محدودة تأسست وتعمل بموجب القواعد واألنظمة النافدة في المملكة العربية  للبنك األول، وهي شركة تابعة األول لالستثمارشركة 
، 0227ص. ب  العنوان هو اآلتي:صادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.  0101626078السعودية وذات سجل تجاري رقم 

الموقع  8110626226هاتف مجاني:  2020000: هاتف المملكة العربية السعودية.العليا العام،  شارع –الرياض  00200الرياض 
 www.shc.com.sa االلكتروني:

 
 :الصندوق بدء تاريخ .3

 م6/00/6102. ويبدأ تشغيل الصندوق بتاريخ حتى نهاية اليومويستمر م 01/01/6102يبدأ االشتراك بتاريخ 
 

 :نظمةالم الهيئة .4

الية وحفظ األوراق المأنه شخص مرخص له بممارسة أنشطة التعامل0 اإلدارة0 الترتيب0 تقديم المشورة، ب( األول لالستثمار) الصندوقدير م يقر
 .17177-07بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية رخصة رقم 

 
 :خر تحديث لهاآأو  الصندوق وأحكام شروط إصدار تاريخ .5

 م. 01/12/6102 شروط وأحكام الصندوق بتاريخ تحديث تم 
 

 :االشتراك في الصندوق .6
لاير سعودي. ويكون طلب  60111لاير سعودي، والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  00111الحد األدنى لمبلغ االشتراك في الصندوق هو 
 المبالغ المحصلة لشراء وحدات في الصندوق. األول لالستثماراالشتراك مكتمالً وصحيحاً عندما تتسلم شركة 

 
 :عملة الصندوق .7

إذا تم الدفع لشراء وحدات صندوق االستثمار بعملة غير عملة الصندوق، سيقوم "مدير الصندوق" بتحويل  .السعوديعملة الصندوق هي اللاير 
م العملة التي تم الدفع بها إلى اللاير السعودي بسعر الصرف الساري في السوق في ذلك الوقت، ويصبح شراء الوحدات ساري المفعول عند استال

 .تقويم التالي لسعر وحدة الصندوقاللذلك المبلغ بعملة الصندوق على  األول لالستثمارشركة 

 
 :الصندوق أهداف .8

تنمية رأس المال المستثمر عبر اإلستثمار على المدى الطويل وذلك من خالل المشاركة واإلستثمار  إلى ويهدف المفتوح النوع من عام صندوق هو
  السعودية سوق األسهمالمدرجة في  كما قررتها الهيئة الشرعية للصندوق الشرعيةالمتوافقة مع الضوابط  األولية ألسهم الشركات في االكتتابات
عودية المدرجة حديثا في سوق األسهم الس الشرعية كما قررتها الهيئة الشرعية للصندوقالمتوافقة مع الضوابط شراء أسهم الشركات باالضافة الى 

بشكل رئيسي.  ةألوليا اتاالكتتابالمستثمرة في التي تستثمرفي الشركات الشرعية  الصناديقكذلك في وإلدراج سنوات من تاريخ ا ثالثبحد أقصى 
الصندوق  وسيقوم مدير وكذلك إلى اإلستثمار في أدوات النقد قصيرة األجل مثل المرابحات قصيرة االجل أو صناديق المرابحة وذلك بشكل ثانوي.

 ألولاكون المؤشر االرشادي للصندوق هو مؤشر يوس باعادة استثمار جميع العوائد من توزيعات وغيره في الصندوق مرة أخرى وبشكل تلقائي.

 ن هذا المؤشر منيتكو .والذي يمكن الوصول اليه عن طريق مزود الخدمة إس أند بي ند بي.أس تتابات األولية والمقدم من شركة إلالك الشرعي

 .سنوات من تاريخ اإلدراج ثالثالمدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية بحد أقصى  الشرعية أسهم الشركات
 

 :الصندوق استراتيجيات .9

 يستثمر الصندوق في: .0

 %01تى حاستثمار المدرجة في سوق األسهم السعودية بشكل رئيسي. ويمكن للصندوق  الشرعية االكتتابات األولية ألسهم الشركات .أ

 ،خالل فترة الطرح األولي في شركة واحدة الصندوق لمن صافي قيمة أصو مقارنة بالمجال االستثماري للصندوقوزن السهم أو 

 .أيهما أعلى

 .سنوات من تاريخ اإلدراج ثالثقصى أحد المدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية ب الشرعية شراء أسهم الشركات .ب

 .يراه مدير الصندوق المستثمرة في نفس مجاله وذلك بحسب ماالشرعية الصناديق  .ت

لشرعية االشركات  المدرجة في سوق األسهم السعودية وأسهم الشرعية لشركاتاألولية ألسهم ا االكتتاباتعلى االستثمار كيز سيتم تر .6

من صافي قيمة أصول  %011بحد يصل الى  سنوات من تاريخ إدراجها ثالثالمدرجة حديثاً في سوق األسهم السعودية خالل أول 

أو وزن الورقة المالية في  همن صافي قيمة أصول %01على أن ال يتجاوز الصندوق االستثمار نسبة منه،  %25وال يقل عن الصندوق 

في  الصندوقمن صافي قيمة أصول  %75نسبة  بحد يصل إلى . وسيتم استثمار النقد المتاحأيهما أعلى المجال االسثماري للصندوق

حد بلمحلية السعودية والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي اعن طريق الربط المباشر مع البنوك  الشرعية أدوات أسواق النقد

محلية ومرخصة من هيئة السوق المالية المرابحات الصناديق أو عن طريق  بنكمن صافي قيمة أصول الصندوق لكل  %01أعلى 

http://www.shc.com.sa/
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. سيكون االختيار بناء على )بما في ذلك الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق(والمطروحة طرحا عاما،  باللاير السعوديوالمقيمة 

من صافي قيمة  %75 نسبة االستثمار في تلك األدوات الى قد تصل الىعدة معايير منها األداء والمخاطر والتكلفة والسيولة وغيرها، و

 ث المجال االستثماري بشكل ربع سنوي. . ستتم تحديأصول الصندوق

ة يالستثماراالتقارير والتقييمات الدراسات وعد االطالع على ب وذلك زمة لالستثمارالووفقا لتقديره باتخاذ القرارات السيقوم مدير الصندوق   .0

راكز وم خارجية كبيوت االستثمار أو أي جهة أخرىوالمعلومات المتاحة لديه من قبل فريق األبحاث المختلفة واالقتصادية والسياسية 

 ، والسيولة النقدية المتاحة.األوضاع االقتصادية المحلية والدولية المختلفة، ودراسة الدراسات

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أوراق مالية غير التي تم ذكرها سابقا. .2

 :القيود على استثمارات الصندوق .0

 بالمؤشر الورقة المالية  وزنأو  صافي قيمة أصوله في األوراق المالية لمصدر واحد( من %01)صندوق استثمارات ال لن تتعدى

 .رشادي أيهما أعلىاإل

 ( من األوراق المالية التي تصدرها أي جهة مصدرة لتلك األوراق.%0عن ) ة تزيدنسبصندوق لن يمتلك ال 

  91التغير على الصندوق في مدة ال تزيد عن ، فيجب على مدير الصندوق عكس ذلك وزن المؤشر منسهم  أيفي حالة خروج 

 يوما من خروجها.

 التمويل والحصول على التمويل:صالحيات صندوق االستثمار في  .2

 في ذلك من ويستثنى الصندوق أصول قيمة صافي من( %01) المائة في عشرة نسبة الشرعي الصندوق لتمويل األقصى الحد يتجاوز لن
 مادةلل وفقا الصندوق من االسترداد طلبات لتغطية وذلك للمدير تابع فرع من أو الصندوق مدير من الشرعي التمويل مصدر كون حالة

 .تقويميا يوما 01 االقتراض مدة تتجاوز ال أن على االستثمار، صناديق الئحة من( 29)
ي ف األسهم السعودية بشكل رئيسيأسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق استثمارات المحفظة فيها هو سوق  .7

 (.ا عاماالمطروحة طرح المحلية الشرعية ات األوليةالمشابهه )أي صناديق االكتتابالشرعية االستثمارية الصناديق أو /و الشركات الشرعية

والصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر  %01الذي يمكن فية استثمار أصول صندوق استثمار واحد هو األعلى  الحد .8

)االكتتابات الشرعية  من صافي قيمة أصوله في مجموع الصناديق االستثمارية %01، على أن ال يتجاوز الصندوق نسبة المستثمر فيه

صناديق المدارة من قبل مدير الصندوق. البما فيها رحا عاما السوق المالية والمطروحة طاألولية والمرابحة( والمرخصة من قبل هيئة 

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

 .ال يستثمر أصوله في سوق يحتوي على مشتقات أوراق مالية الصندوق .9

 

 :ستثمار في الصندوقإلل الرئيسة المخاطر .11
 
 التي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق: الرئيسية بعض أنواع المخاطر جدول إدناه وضح الي (0

 نوع المخاطر األثر على مبلغ االستثمار أو األصول المستثمرة
ناديق وكذلك في ص السعودي السوقالشركات المدرجة في  يستثمر الصندوق في االكتتابات األولية ألسهم

تقلبات السعر والسوق. حيث أن االستثمارات في هذا الصندوق والتي تتعرض لمخاطر  األولية اتاالكتتاب
تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة رأس 

 المال.

مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر 
 السوق

ومنها  ،غيرها من االستثماراتبشكل عام يواجه االستثمار في أسهم الشركات الصغيرة مخاطر أكثر من 
إمكانية أن تأتي األرباح بعيدة عن التوقعات، ومنها أيضاً ما يعود لضحالة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى هذه 
الشركات وعدم كفاية الموارد المالية والمشاكل في تنفيذ عملياتها التجارية أو التنافس بين تلك الشركات على 

 تذبذب النتائج وتقلبات في أسعار أسهم تلك الشركات.، مما يؤدي الى نفس العمالء
 

مخاطر االستثمار في األسهم 
 الصغيرة

األسهم  داولتقد تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقراره مما يؤدي إلى قلة السيولة وصعوبة في 
 في االستثمار بها أويعيق مدير الصندوق يوثر على سعر وحدة الصندوق و، مما يق االستثماريةادوالصن

 ، أو صعوبة تلبية طلبات االسترداد.التخارج منها
 مخاطر السيولة

وصناديق  يالسعود السوق بشكل أساسي في االكتتابات األولية ألسهم الشركات المدرجة فييستثمر الصندوق 
ن اللاير المشتركين الذين ال يعتبروالصندوق يتم باللاير السعودي، فإن  تقويم، وحيث أن يةاألول اتاالكتتاب

 لتقلبات أسعار الصرف ونمعرض لهمساسية األاسعودي العملة 
 المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت

فق أي هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخ أسواق النقد أدوات فيالمخاطر االئتمانية المتعلقة بصفقات استثمار 
مما ينتج عنه  ،التعاقدية مع الطرف المتعاقد معه وفقا للشروط المتفق عليها بينهماتزاماته لمدين في الوفاء بال

 خسارة المبلغ أو جزء منه أو التأخر في استرجاعه.
 المخاطر االئتمانية

الشركات المستثمر فيها وصناديق االستثمار معرضين للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة أو صندوق ضمن 
معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم شريحة االستثمار 

واإلشراف والرقابة عليها، وكذلك من قبل المستثمرين، وبالتالي يمكن أن يؤثر على قيمة االستثمارات التي 
 يستثمرها الصندوق في تلك الشركة أو الصندوق

 المخاطر القانونية
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كن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق إن قيمة أصول الصندوق يم
بالتشريعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية، كما قد تتأثر بالتغيرات في سياسة 

مما يؤثر  ،سهمالحكومة ونظام الضرائب وأسعـار الفائدة أو قد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لأل
 على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق.

 المخاطر المتعلقة بأحداث معينة

 التنفيذيين المدراء يتأثر بخسارة قد الصندوق فإن وبالتالي كبير، بشكل البشري العنصر على الصندوق مدير يعتمد
 على المدىمما قد يؤثر  الخبرة من ذاته المستوى على بدائل توفير وصعوبة الصندوق بأعمال المرتبطين والموظفين

 .الوحدات مالكي أستثمارات على يؤثر بدورة وبالتالي الصندوق أداء على سلبي بشكلي ينعكس قدو القصير،

مخاطر االعتماد على موظفي مدير 
 الصندوق

ض قيمة يؤدي الى انخفاقد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية الناتجة عن األوضاع السياسية المختلفة مما قد 
 أصوله

 المخاطر السياسية

قد يتعرض الصندوق لآلثار السلبية الناتجة عن األوضاع االقتصادية المحلية أواالقليمية أوالعالمية المختلفة 
 .مما قد يؤدي الى انخفاض قيمة أصوله 

 االقتصادية المخاطر

 المستقبلية المالية النتائج هي توقع عليها االستثمارية قراراته الصندوق مدير يبني التي األدوات أهم من
 السوقي السعر فإن للشركة المالية النتائج إعالن  بعد أنه كما للخطأ، عرضة التوقعات هذه أن إال للشركات،

 بدورها تؤثر والتي الصندوق استثمارات على سلبا يؤثر قد مما للتوقعات، مخالف باتجاه يتحرك قد لسهمها
 سعرالوحدة على

 المستقبلية المالية النتائج توقع
 المساهمة للشركات

 المعلومات أنظمة أن إال أصول العمالء، وحفظ الصندوق إدارة في التقنية استخدام على الصندوق مدير يعتمد
 الصندوق مدير قدرة من والتي تحد كلي، أو جزئي تعطل أو فيروسات أو اختراق لعمليات تتعرض قد لديه
 مالكي وحدات على وبالتالي الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما فاعل، بشكل الصندوق استثمارات إدارة على

 .الصندوق

 التقنية المخاطر

 في األسهم إدراج بموعد مرتبطة اإلصدارات هذه فإن األولية، اإلصدارات في الصندوق اكتتاب حالة في
 قد التي المخاطر من يعتبر بها المكتتب الشركات أسهم إدراج في تأخير أي فإن وبالتالي .السعودي السوق
 سعر على تؤثر والتي الصندوق لمدير االستثمارية الخيارات من وتحد الصندوق وأداء استثمارات على تؤثر

 .الوحدة

 مخاطر تأخر اإلدراج

األوامر على سبيل  سجل بناء لعملية االستثمار وصناديق المرخصة الشركات من عدد دعوة يتم أنه حيث
واألفراد  المشتركة والصناديق الشركات عدد ازدياد بسبب التخصيص نسبة الممكن تضاؤل من فإنه المثال

 .الوحدة سعر على تنعكس أن الممكن من والتي كان عوائده لزيادة فرصة الصندوق يفقد مما االكتتاب، في
 التخصيص نسبة تضاؤل

 عند مخاطر يسبب قد وهذا الصندوق، أصول من %01من  ألكثر الوحدات مالك لبعض تملك الممكن من
 أصول في كبير انخفاض يسبب مما الصندوق من مالك الوحدات ألصولهم من الفئة هذه كل أو جزء استرداد

 سعر على سلبا سيؤثر استثماراته، والذي من يحد بشكل الصندوق أصول على سلبا يؤثر قد مما الصندوق
 .الوحدة

 عمليات االسترداد الكبيرة مخاطر

 شخصية بمصلحة الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية فيها تتأثر التي األوضاع في المخاطر هذه تنشأ
 اختيار في الصندوق مدير قرارات على يؤثر قد والذي الصندوق، حساب على تهمة معنوية أو مادية

 .الصندوق وحدة سعر على سلبا سينعكس والذي أدائه سلبا على يؤثر قد مما استثماراته،
 بالمصالح تضارب مخاطر

 سلبي على تأثير لها يكون قد والتي واالستثمارية االقتصادية القطاعات كافة أداء على الطبيعية الكوارث تؤثر
 وغيرها، الشديدة الجوية والتقلبات والبراكين لزالزال مثل الصندوق مدير إرادة عن خارج الصندوق أداء

 .الوحدات أسعار تنخفض وبالتالي سلبا، استثمارات الصندوق على تؤثر والتي
 الطبيعية الكوارث مخاطر

 يجعل قد والذي السعودية األسهم سوق قطاعات من عدد في الصندوق استثمارات تركز عن الناتجة المخاطر
 سلبا يؤثر قد الذي األمر القطاعات بتلك الخاصة األوضاع في التغير نتيجة عرضة للتقلبات الصندوق أداء
 .مالكي الوحدات استثمارات على وبالتالي الصندوق أداء على

 االستثمارات تركز مخاطر

 المحدد وقتها في المقترضة المبالغ سداد عن وتأخرة الصندوق إدارة لغرض الصندوق اقتراض حالة في
 مدير اضطرار أو سداد تأخير رسوم عليها يترتب قد والتي الصندوق، مدير إرادة عن ألسباب خارجة

 سينعكس والذي وأداءه الصندوق أصول على يؤثر قد مما لسداد القروض استثماراته بعض لتسييل الصندوق
 الوحدات أسعار على سلبا

 االقتراض مخاطر

والخدمات  المنتجات أو الطلب أو اإلدارة في لتغيرات نتيجة للمصدر المالية األوضاع في التغير مخاطر وهي
 إلى يؤدي قد مما بها يقوم مخالفات بسبب قانونية إلجراءات المصدر تعرض المخاطر هذه وتشمل كما

 .الوحدة سعر سيخفض والذي سلبا الصندوق أداء على يؤثر مما قد أسهمه قيمة انخفاض
 بالمصدر المتعلقة المخاطر

 مما فيها مستثمرا الصندوق يكون التي األخرى االستثمار صناديق لها تتعرض قد التي المخاطر جميع هي
 الصندوق وحدات قيمة انخفاض إلى يؤدي قد

 صناديق في االستثمار مخاطر
 استثمارية

 تؤثر قد الصندوق والتي بها يستثمر التي النقد أسواق أدوات من ألي االئتماني التصنيف انخفاض حالة في
 أصول على يؤثر قد مما منها، التخلص إلى الصندوق مدير يضطر قد التي و المالية الورقة سعر على

 الوحدة سعر على سيؤثر والذي بدوره الصندوق
 االئتماني التصنيف انخفاض مخاطر

 والذي وأسهم الشركات المالية األوراق قيمة على تؤثر والتي الفائدة، أسعار في تغير عن الناتجة المخاطر هي
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على بدورة سيؤثر

 الفائدة أسعار تقلبات مخاطر

 إغفال أو األولية الطروحات نشرة إصدار في صحيحة غير بيانات وجود بإمكانية اإلفصاح مخاطر تتعلق
 لوماتالمع على االستثمار قرار اتخاذ في جوهري بشكل الصندوق العتماد مدير وبالنظر. فيها جوهرية بيانات

 احتماالً  لتظ سليم غير استثماري قرار اتخاذ مخاطر فإن الشركات تصدرها التي اإلصدار نشرة في ترد التي
 اإلفصاح مخاطر
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ثر يؤ مما ،الشركات إصدار نشرات في صحيحة غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال حالة في قائماً 
 سلبا على سعر الوحدات االستثمارية.

 المستقبل في واستمرارها لتحقيق العوائد الالزمة العوامل وتوفر للشركات المستقبلية المالية النتائج توقعات
 تتحقق قد التوقعات تلك أن إال. االستثمارية قراراته الصندوق عليها مدير يبني التي الهامة األدوات من تعتبر

 بعد و أنه كما. عن التوقعات الصندوق عمليات نتائج إنحراف الى يؤدي قد مما المتوقع بالشكل ال تتحقق أو
 في كما التوقعات، لتلك مخالف اتجاه في يتحرك قد السوقي لسهمها السعر فان للشركة المالية النتائج إعالن
 أسهمها تدرج التي الشركات انخفاض ربحية حالة

 المستقبلية المالية التوقعات مخاطر

 النوع هذا إدارة في مديرالصندوق خبرة على ويعتمد سابق أداء سجل له وليس مفهومه، في جديد الصندوق
 ستتحقق االستثمارية الصندوق بأن أهداف تأكيد إعطاء يمكن وال .االستثمارات من

 المحدود األداء سجل

االحيان، مما يقلل من فرص الصندوق في  بعض في اإلصدارات األولية طرح عملية في تباطؤ يحدث قد
 .تحقيق عوائد متواصلة

 اإلصدارت عملية تباطؤ مخاطر
 األولية

 يتضمن وقد. األولي في السوق األولية الطروحات خالل من عاماً  طرحاً  طرحها يتم العامة الشركات أسهم
 األولية الطروحات فترة خالل فيها لالكتتاب المتاحة محدودية األسهم مخاطر األولية الطروحات في االستثمار

 أداء لها تاريخ يكون قد أو كافية غير تكون قد لألسهم المصدرة بالشركة المستثمر أن معرفة كما. العامة
 قد الشركات وبعض جديدة، اقتصادية تنتمي لقطاعات قد المالية لألوراق المصدرة الشركات أن كما محدود،

، في أسهمها االكتتاب مخاطر من يزيد مما القصير المدى على تشغيلياً  دخالً  وال تحقق التطوير مرحلة في تكون
 الوحدة في الصندوقوبالتالي الي انخفاض سعر 

 األولية الطروحات مخاطر

 الدول في عنها الناشئة األوراق المالية أسواق بعض في أقل تكون قد اإلفصاح ومعايير األنظمة متطلبات إن
 وقد محدودة، مالية مصدرة ألوراق معينة شركة عن العامة المتاحة المعلومات تكون قد وعليه،. المتقدمة

 .دقيقة أو غير واضحة للشركات المستقبلية التوسع وخطط المالية بالنتائج تتعلق التي المعلومات العامة تكون
 قرارات اتخاذ أساسها على يتم قد صحيحة بيانات غير وجود أو جوهرية بيانات اغفال المحتمل من أنه كما

 .األداء سلباً على يؤثر قد مما استثمارية

 النظامية المخاطر

وتأخير التخارج من بعض الشركات  المستثمر بها من قائمة الشركات الشرعية إحتمال خروج بعض الشركات
  ألسباب السيولة، قانونية أو ألسباب أخرى

 المخاطر الشرعية 

 
 يتحمل مالكي الوحدات مسؤولية الخسائر المالية التي قد تترتب على االستثمار في الصندوق. (6

بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار فسعر الوحدة قد ينخفض ال يعد االستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي  (0

 وعند االسترداد قد ال يستلم المستثمر كامل المبلغ المستثمر.

 
 :والمصاريفالرسوم  .11

سنوياً محتسبة  %0مقدارها  الصندوقلمديره رسوم إدارة للصندوق مقابل قيامه بإدارة ذلك  صندوقرسوم إدارة الصندوق: سوف يدفع ال .0

 ا، يتم احتسابها بشكل يومي وتحصيلها شهريبعد خصم االلتزامات المترتبة عليها الصندوقومستحقة على القيمة الصافية ألصول 

 ، وتحصل مرة واحد عند االشتراككحد أقصى من قيمة اشتراك في الصندوق %0.01رسوم االشتراك:  .6

وتدفع هذه الرسوم إلى ، خالل شهر واحد من تاريخ االشتراكالمبلغ المستثمر إذا تم استرداد ذلك ، و%1.01رسوم اإلسترداد المبكر:  .0

 الصندوق. وتدفع هذه الرسوم مقابل الوحدات المستردة على أساس "الوارد أوالً صادر أوالً".

 .سنوياشكل يومي وتخصم سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم احتسابها ب %1.61رسوم الحفظ والخدمات األخرى:  .2

 ، وتحسب بشكل يومي وتخصم سنويا.لاير سعودي سنوياً  00111الصندوق:  بياناترسوم إعالن  .0

 ، وتحسب بشكل يومي وتخصم سنويا.سنوياً سعودي لاير  70011رسوم رقابية:  .2

لاير  000111المالية المدققة:   القوائم. سنويا لاير سعودي 70011مالية غير مدققة: ال القوائمالرسوم التي تدفع لمدقق الحسابات المستقل:  .7

 ، وتحسب بشكل يومي وتخصم سنويا.سنويا سعودي

، وتحتسب لجميع األعضاء 000111باجمالي  لاير سعودي لكل عضو مستقل 00111: بحد أقصى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين .8

 بشكل يومي وتخصم سنويا.

 خدمات من تستفيد األول لالستثمار شركة أن حيث الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت الصندوق يتحمل ال :الشرعية الهيئة أعضاءمكافآت  .9

  .عضو لكل أقصى كحد سعودي لاير10,000   الواحدة السنة في صندوق كل عن األتعاب دفع في فيتشاركون للبنك األول الشرعية الهيئة

على الرأي المطلق لمدير الصندوق،  وسوف تتفاوت تكلفة التمويل استناداً إلى معدل تكاليف الحصول على التمويل تعتمد تكاليف التمويل:  .01

 التمويل السائد بين البنوك لمدة زمنية محددة )يوم على سبيل المثال(.

 .سنويا. وخصمها يومي بشكل احتسابها ويتم ، سنويا سعودي لاير 010111: مؤشر استخدام رسوم .00

 رسوم خالف ما ذكر أعاله ولن يقوم مدير الصندوق بخصم أي
 لبيان مبالغ تلك الرسوم والمصاريف.لمزيد من المعلومات والمرفق ملخص اإلفصاح المالي  02الفقرة  راجع

 
 :التعامل مصاريف .12

 جزء من أصوله. سيتحمل الصندوق أي مصاريف خاصة بالتعامل باألوراق المالية التي تشكل
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 :الصندوق تصفية .13

 من نظام صناديق االستثمار وذلك في أي من الحاالت التالية: 66تعيين أي مصف وفقاً ألحكام المادة  يحق لهيئة السوق المالية .0

 .توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال األوراق المالية دون إشعار الهيئة بذلك 

 .تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه كمدير صندوق 

 لصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة وفاة مدير المحفظة االستثمارية ل

 الصندوق، أو في حالة عدم توافر البديل المناسب بشكل فوري.

  إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق أو صندوق االستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لهذه الالئحة بما يشكل تهديدا على قدرة مدير

 االستمرار في تأدية واجباته تجاه المستثمرين. الصندوق على

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة انها ذات أهمية جوهرية 

 ساعة من حصولها. 28( خالل 0يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة ) .6

 ما يلي:يحق ألي مصف يتم تعيينه، بعد موافقة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق،  .0

 .تعيين مدير جديد 

 ظة على أصول الصندوق وإدارتها بما يحقق مصالح مالكي الوحدات.فاتخاذ أي خطوة أخرى يراها ضرورية للمحا 

تدفع أتعاب المصفي وأي مصاريف أخرى يتحملها نيابة عن صندوق االستثمار من أصول الصندوق، ويجب أن تكون تلك األتعاب  .2

 والمصاريف معقولة.

المصفي المسؤولية عن أي خسارة أو انخفاض في قيمة أصول صندوق االستثمار سواء تجاه مدير الصندوق أو مالكي الوحدات،  يتحملال  .0

 .إال إذا كانت الخسارة أو االنخفاض نتيجة اإلهمال أو التقصير المتعمد من قبل المصفي

 
 :الصندوق إدارة مجلس .14

 

 أعضاء هم: خمسةيشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من  .0

  أسم العضو طبيعتة المؤهل العلمي الخبرات/ الوظائف الحالية والسابقة

 .وحتى اآلن 6106منذ أبريل  األول لالستثمارالرئيس التنفيذي لشركة 
 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.عضو في لجنة التدقيق الداخلي في 

 .البنك األولمدير مصرفية الشركات بالمنطقة الشرقية ب
 مدير مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية بالبنك السعودي البريطاني.

 مدير عالقة في مصرفية الشركات بالبنك السعودي الفرنسي.
 مدقق داخلي أول في ارثر اندرسون.

 المتقدمةعضو سابق في مجلس إدارة شركة البتروكيماويات 

 بكالوريوس محاسبة
 

جامعة الملك فهد للبترول 
 والمعادن

عضو غير 
رئيس -مستقل 

مجلس إدارة 
 الصناديق

 خالد المعمر

 

نائب رئيس إدارة األصول ونائب رئيس مجلس إدارة الصناديق وأمين سر مجلس إدارة 
 . األول لالستثمارالصناديق في شركة 

 .األول لالستثمارفي شركة  –مدير أول إدارة األصول 
 .األول لالستثمارفي شركة  –مدير أول صناديق إستثمارية 

 .البنك األولفي  –مدير صناديق إستثمارية 
 .البنك األولفي  –مساعد مدير صناديق إستثمارية 

 

بكالوريوس في اإلدارة 
 المالية 

جامعة الملك فهد للبترول 
 والمعادن

عضو غير 
أمين   -مستقل

 سر المجلس
 القديحيعلي 

 

 6119منذ عام  عضو مجلس إدارة في مجموعة الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري
 .وحتى اآلن

 .وحتى اآلن 6101منذ  عضو مجلس إدارة في شركة رنا االستثمار
نذ م مدير التمويل و االستثمارات في مجموعة الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري

 .وحتى اآلن 6112
 .وحتى اآلن 6117منذ عام  لتطوير رؤية االستثمارالمدير العام 

 .وحتى اآلن 6101منذ عام  عضو في لجنة االستثمار في شركة رنا لالستثمار
 .وحتى اآلن 6101منذ عام  عضو في لجنة االستثمار في الغرفة التجارية بالرياض

 6101ام منذ ع عضو في اللجنة الفرعية لنظم المعلومات في الغرفة التجارية بالرياض
 .وحتى اآلن

 عضو في اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية بالرياض.

 محاسب ومحلل مالي في مجموعة الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري.
 إدارة محفظة االستثمار في مجموعة الشويعر لالستثمار والتطوير العقاري

ماجستير في المالية 
 والمحاسبة واإلدارة

 
 -جامعة برادفورد 
 المملكة المتحدة.

درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال في مجال 

 التمويل
 

 جامعة الملك سعود

 طارق الشويعر عضو مستقل

 

وحتى اآلن، وتمتلك  6110الستثمارات عائلية منذ عضو في "مجلس المستشارين" 
 .أصول متنوعة وكبيرة

بكالوريوس في علم 
 االجتماع

 عضو مستقل
عبد الحميد 

 الصالح
 



 لالكتتابات األولية اليسر صندوق

 

11 

 

 المالية. سامبا مجموعة الشرقية، المنطقة لفروع اإلقليمي المدير
 مجموعة المصرفية الخاصة في البنك السعودي األمريكي. -مدير أول عالقات

 رئيس مجموعة مصرفية القطاع العام و عدة مناصب في البنك السعودي المتحد

 واإلدارية. المالية لالستشارات العّبادي هاني :اداري شريك
 المدير التنفيذي إلدارة تطوير األعمال في شركة الخير كابيتال.

 .البنك األولالشركات للمنطقة الغربية ب مصرفيةمجموعة  -نائب المدير العام 
 .البنك األولمجموعة مصرفية الشركات ب -مدير قطاع 

 مدير أول بمصرفية الشركات بالبنك األهلي التجاري.
 عالقات في مجموعة سامبا المالية.مدير أول 

 محلل ائتماني / مدير عالقة في مجموعة سامبا المالية.
 البنك السعودي لالستثمار -مدير مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 

 تسويقبكالوريوس 
 

جامعة الملك فهد للبترول 
 والمعادن

 هاني العبادي عضو مستقل

 

     

 
 كعضو مراقب في مجلس إدارة الصندوق. األول لالستثمارمع وجود مدير إدارة االلتزام في شركة 

، عن حضور اجتماع مجلس اإلدارةكحد أقصى لاير سعودي سنويا  00111مكافأة سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على 
 .بأن مكافآت األعضاء المستقلين سيتحملها الصندوق علما

 تيتمتع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بخبرات في مجال إدارة الصناديق االستثمارية ولديهم المعرفة الكاملة بأساليب إدارة الصناديق ومجاال
 ةاالستثمارات واألسواق مما يمكنهم من اإلشراف بفعالية على نشاطات كافة صناديق الشركة ومتابعة أدائها بشكل وثيق وبكفاءة ومقدرة رفيع

 مستوى.ال
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:وطبيعة الخدمات المطلوب تقديمها من تشمل مسؤوليات  .6

 .الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها 

 الئحة صناديق من  09للمادة فصح عنه مدير الصندوق وفقاً اإلشراف متى كان ذلك مناسباً والمصادقة على أي تضارب مصالح ي

 االستثمار.

  ليغ عن التب مسؤول)لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ولتزام واإلالمطابقة  مسؤولاالجتماع مرتين سنوياً على األقل مع

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 من الئحة صناديق االستثمار، عدا التوصيات المتعلقة بأي  66بموجب المادة  إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه

 .و إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوقإدعاء من طرف المصفي بخصوص سوء سلوك أ

  وذلك دون إخالل بالفقرة )هـ( من بالئحة صناديق االستثماروأي مستند آخر التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ،

 .( لالئحة صناديق االستثمار00المادة )

 وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وأحكام الئحة صناديق  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات

 االستثمار.

 والتي تتضمن واجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. 

 
صناديق التي يشرف عليها مجلس إدارة )أدناه قائمة تضم أسماء ال األول لالستثماركما يشرف مجلس إدارة الصندوق على جميع صناديق  .0

 الصندوق(:

 
، وسيتم مراجعة العقود سنوياً وتعديلها إن لزم األمر خالل وتجدد بشكل تلقائي دة العقد مع كل عضو مجلس إدارة مستقل هي ثالث سنواتم

 لصندوق االستثمار.( تسعين يوماً تقويمياً من نهاية السنة المالية 91مدة ال تتجاوز )

 

 .0 صندوق اليسر لألسهم السعودية. .9 صندوق الميزان متعدد األصول

 .6 صندوق األسهم السعودية .01 صندوق الطموح متعدد األصول

 .0 أسهم المؤسسات المالية السعودية صندوق .00 صندوق اليسر األمان متعدد األصول

 .2 صندوق األسهم الخليجية .06 الميزان متعدد األصولصندوق اليسر 

 .0 صندوق اليسر لألسهم الخليجية .00 صندوق اليسر الطموح متعدد األصول

 .2 صندوق أسواق النقد باللاير السعودي .02 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

 .7 اليسر للمرابحة و الصكوك .00 صندوق اليسر لألسهم العالمية

 .8 صندوق األمان متعدد األصول .02 لالكتتابات األوليةاليسر صندوق 
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 :الصندوق مدير .15

و مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب  للبنك األولوهي شركة تابعة  األول لالستثمارشركة  اسم مدير الصندوق وعنوانه: .0

هاتف  2020000تلفون:  00200، الرياض 0227ص. ب  ، والتي ستقوم بدور مدير الصندوق وعنوانها:17177-07الترخيص رقم 

 www.shc.com.sa الموقع االلكتروني: 8110626226مجاني: 

ال يوجد أي نشاطات عملية أو مصالح لدى مدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارته من المحتمل أن تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم  .6

 تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها.

 وجد هنالك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤشر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق.ال ي .0

قد يقوم مدير الصندوق بتفويض أطراف أخرى نيابة عنه للقيام بأية مهام رئيسية تتعلق بإدارة الصندوق أو أجزء منه. مدير الصندوق  .2

ظ االستثمارات المدارة واإلدارة والحفظ ألصول الصندوق، هذا باإلضافة إلى معالجة العمليات، سيكون مسؤوال عن إدارة االستثمارات وحف

 حفظ السجالت والتقارير المالية، التحويالت النقدية والتواصل مع المستثمرين.

 17177-07بموجب الترخيص رقم إن مدير الصندوق هو شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم  .0

 
 الحفظ: مينأ .61

. ب. ص كأمين حفظ للصندوق. وفي حالة تعيين أمين حفظ آخر، فسيتم إعالن ذلك في حينه. عنوان أمين الحفظ: األول لالستثمارشركة تم تعيين 
 .المملكة العربية السعودية العليا العام،شارع  -الرياض  2020000تلفون:  00200الرياض 0227

 
 :الحساباتمراجع  .17

 بتعيين شركة ايرنست أند يونغ كمراقب حسابات للصندوق، وعنوانه هو: قام "مدير الصندوق"
 +922( 0) 6072721تلفون:  ،برج الفيصلية 00220الرياض  6706شركة ايرنست آند يونغ ص. ب. 

 
 :السنوية المالية القوائم .18

 تقويميا يوماً  91بإعداد قوائم مالية سنوية للصندوق خالل وفقاً للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، سيقوم "مدير الصندوق" 
وائم . ويقوم "مدير الصندوق" كذلك بإعداد قمجانا من نهاية كل سنة ميالدية. ويتم إرسال تلك القوائم بالبريد إلى كل مشترك بناء على طلبه خطياً 

كل مشترك بناء على طلب خطي منه ودون تحميله أي مصاريف مقابل من نهاية الفترة تكون متاحة ل تقويميا يوماً  20مالية نصف سنوية خالل 
ية علما بأن أول قوائم مال لدى مدير الصندوق و على عنوان مدير الصندوق. وااللتزامالمطابقة  مسؤولذلك. و يتم طلب القوائم المالية كتابة من 

 .6100عام سيتم إصدارها  نهاية 
 

 :الوحدات خصائص .19
 تيمكن للمدير وفقاً لتقديره المطلق ودون اإلخالل بالشروط األخرى المشمولة في هذه الشروط واألحكام أن يصدر عدداً غير محدد من الوحدا

مساوية لكل وحدة أخرى. وإذا تمت تصفية  الصندوقفي الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. و تمثل كل وحدة حصة نسبية في 
 لصندوقاحسب عدد الوحدات المحتفظ بها في  الصندوقيتقاسم المشتركون بالتناسب )كل حسب نسبة حصته( صافي موجودات  فسوف الصندوق

 .حينئذ
 

 معلومات أخرى: .21
 الخدمات التي يوفرها المدير مع الصالحيات:

 واإلدارية والكتابية بغرض إدارة الصندوق وللقيام بالمهام اإلشرافية  مجموعة من موظفيه إلدارة الصندوق سوف يقوم المدير بتوفير خدمات

بطريقة فعالة ويشمل ذلك حفظ الدفاتر والسجالت وإدخال أوامر االشتراك واالسترداد الخاصة بالوحدات وإصدار الحواالت ومطابقة 

فات زمة وتقديم كشومعلومات الحسابات واألرصدة ومتابعة استفسارات المشتركين والرد على تلك االستفسارات وإجراء التحريات الال

 الحساب. و يجوز للمدير أن يعهد بأي من الوظائف المذكورة أعاله إلى أي شخص أو طرف ثالث مرخص له.

  يفوض المشترك مدير الصندوق بأن يفوض األخير صالحياته بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة إلى أية واحدة أو أكثر من المؤسسات

لمشتركين الكاملة( بصفة مستشار، أو أمين استثمار أو مدير فرعي، أو وكيل أو وسيط للصندوق حسب اختيار المالية )وذلك على مسؤولية ا

 مدير الصندوق )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الطرف ذا العالقة أو الطرف المفوض( وأن يتعاقد مع ذلك الطرف المفوض،

ر و/أو خدمات حفظ ووصاية ألصول الصندوق سواء مباشرة أو عن طريق طرف ثالث لتقديم خدمات إدارة استثما حسبما يقتضيه النص،

 مرخص له.

  يفوض المشترك مدير الصندوق بأن يودع أصول الصندوق على أساس ائتماني لدى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية )والمشار إليها

. ويكون أي إيداع من هذا النوع على مسؤولية السعودية العربية لكةالممجميعا فيما بعد باألطراف ذو العالقة أو الطرف المخول( في 

 المشترك الكاملة إال في حال التعدي والتقصير من قبل المدير.

  فيما يتعلق بذلك التفويض يقر المشترك بأن المدير لن يقوم بإفشاء أية معلومات متعلقة بالمشترك لذلك الطرف المفوض أو ألي طرف آخر

هذا اإلفشاء مطلوباً بموجب قانون أو نظام قضائي ذي اختصاص أو إذا رأى الطرف المفوض إن مثل هذا اإلفشاء يعتبر  ما لم يكن مثل

 ضرورياً له لتمكينه من القيام بواجباته.

 وذلك وفقا ألهداف الصندوق المحددة في شروطه  الشرعي لن يقوم الصندوق بإقراض أي شخص، ولكن يجوز له الحصول على التمويل

 .وأحكامه

http://www.shc.com.sa/
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 .لن يتحمل الصندوق المسؤولية أو يضمن أو يقر أو يصبح بشكل مباشر أو مشروط مسؤوالً عن أي التزام أو مديونية ألي شخص 

 ن يتملك الصندوق أي أصل ينطوي على تحمل أي مسؤولية غير محددةل 

 
 :الشريعة كامأح مع المتوافقة االستثمار صناديق .16

في المرابحات والصكوك واألسهم المتوافقة مع الشريعة ضمن المعايير  األول لالستثمارتستثمر كافة الصناديق الشرعية التي تديرها شركة 
ايير عالمذكورة أدناه، وتأخذ تلك االستثمارات الموافقة الشرعية المسبقة على كل صك أو أداة استثمارية جديدة وذلك لضمان االلتزام بهذه الم

والمقدم  الشرعي لالكتتابات األولية األول لالستثمارمؤشر ويستخدم الصندوق وستكون هناك مراجعة سنوية لمدى امتثال الصناديق لهذه المعايير. 
 أعضاء الهيئة الشريعة.من اس اند بي والموافق علية من 

 فيما يلي أسماء ومؤهالت أعضاء الهيئة الشريعة: (1

 الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع 

هـ. وهو عضو في مجمع الفقه 1931العربية السعودية منذ إنشاء المجلس في سنة  عمل الشيخ عبدهللا عضواً في مجلس القضاء األعلى في المملكة

لمكرمة. كما اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، كما عمل سابقاً نائباً لرئيس محاكم مكة المكرمة وقاضياً سابقاً في محكمة الوقف في مكة ا

ات الشرعية لدى البنوك في المملكة العربية السعودية. و هو أيضاً عضو في العديد من المجالس يشغل الشيخ عبدهللا حالياً عضوية العديد من الهيئ

 والهيئات الشرعية كمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين.

الماجستير والدكتوراه. كما قام بتصنيف كما أشرف الشيخ عبدهللا على عدد من اطروحات ورسائل الدكتوراه وشارك في مناقشة عدد من رسائل 

 عدد من األحكام في الشريعة اإلسالمية )التفسير واآلراء( وقام بتأليف عدد من الكتب حول التمويل اإلسالمي. 

 الشيخ الدكتور محمد القري

ق لمركز بحوث االقتصاد اإلسالمي في نفسه يعمل الشيخ القري أستاذاً لالقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وهو المدير الساب

. وهو خبير 4002الجامعة. و الشيخ القري حاصل على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية الدولية في مجال األعمال المصرفية والمالية اإلسالمية لعام 

تابعة لرابطة العالم اإلسالمي. كما يشغل الدكتور القري في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وفي أكاديمية الفقه اإلسالمي ال

ه اإلسالمي عضوية العديد من هيئات تحرير المنشورات األكاديمية في مجال التمويل والفقه اإلسالمي بما في ذلك المجالت التي تصدرها أكاديمية الفق

التي يصدرها البنك اإلسالمي للتنمية ومجلة االقتصاد اإلسالمي التي تصدرها  التابعة لرابطة العالم اإلسالمي، ومجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية

يخ الرابطة الدولية لالقتصاد اإلسالمي في لندن، ويشغل كذلك عضوية المجلس االستشاري لسلسلة هارفارد في القانون اإلسالمي. كما يشغل الش

مؤسسات المالية. كما قام الشيخ القري بتأليف العديد من الكتب والمقاالت عن القري كذلك عضوية اللجان الشرعية في العديد من المصارف وال

 التمويل اإلسالمي باللغتين العربية واإلنجليزية، وهو من المتحدثين الدائمين في المؤتمرات التي 

الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا. ، ويحمل الشيخ القري درجة 1331تعقد حول العالم كما كان أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد في عام   

 

 

 

 الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبد العزيز آل مصلح

هـ وحتى 1931أسس الشيخ عبدهللا المصلح فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان رئيساً لفرع الجامعة هناك من سنة 

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمدير العام لهيئة اإلعجاز العلمي في هـ، كما شغل منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين في ج1211

 القرآن والسنة.

ة الشرعية تستفيد من خدمات الهيئ األول لالستثماريتم تعويض أعضاء الهيئة الشرعية مقابل المشورة الشرعية التي يقدمونها للصندوق. شركة  (4

سنة الواحدة   للبنك األول لاير سعودي كحد أقصى لكل عضو )راجع ملخص  10,000فيتشاركون في دفع األتعاب عن كل صندوق في ال

 اإلفصاح المالي(.

  األسهم صناديق في باالستثمار الخاصة الشرعية المعايير (9

 المرابحات والصكوك:  صناديقالمعايير الخاصة باالستثمار في 

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

 .الشرعية الهيئة تراه الذي النحو على الشريعة أحكام مع المتفقة الصكوك صناديق في االستثمار (2)

  األسهم صناديق في باالستثمار الخاصة الشرعية المعايير

   الشريعة أحكام مع متوافقة كونها من والتأكد بها المستثمر قائمة الصناديق على الشرعية اللجنة موافقة ضرورة. 

 التالية: للمعايير المستوفية الشركات في االستثمار على جب أن تكون استثمارات الصندوق المستثمر به والتابع لمدير الصندوق مقتصرةي 

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

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

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

 .للشركة الكلي الدخل من 5% عن يزيد ال المصادر كافة من المشروع غير الدخل  المحرم  الدخل -
 .األقل على سنوية نصف بصفة الخيرية األعماليجب تجنيب الدخل غير الشرعي وتوجيه نحو الصرف في    التطهير  -

 معايير األهلية: 
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 :العالمية االستثمار صناديق .22
 ال ينطبق على الصندوق.

 
 :األولي الطرح .23

 أدوات في األولي الطرح فترة خالل االشتراك مبالغ استثمارب الصندوق مديرسقوم و نشاطه، لبدء الصندوق أصول لحجم أدنى حد يوجد ال
 ، أو إداعها في البنوك المحليةالنقد أسواق

 
 في الصندوق: الصندوقاستثمار مدير  .24

باالشتراك في الصندوق بصفته مستثمراً. مع احتفاظه بالحق في تخفيض اشتراكه  –حسب تقديره  –يمكن أن يقوم مدير صندوق االستثمار 
الي في وحدات الصندوق، وبالت عميلوسوف يتم معاملة مثل هذه المبالغ على أنها اشتراك من قبل متى اعتبر ذلك مناسباً.  جزئياً أو كلياً 

 سوف يقوم مدير الصندوق باإلفصاح عنها في نهاية السنة المالية.و، ما ينطبق على بقية المشتركينسوف تطبق على هذه المبالغ 
 

 :واالسترداد االشتراك إجراءات .25

 من األحد الى الخميس .0

ق السوق وتقّيم بسعر إغال في يوم التعامل ظهراً  الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراكات واالستردادات هو قبل الساعة الثانية عشر .6

 لتالي.في يوم العمل ا تداولأو موقع مدير الصندوق ل االلكتروني موقعالالصندوق عبر  ةاإلعالن عن سعر وحدفي نفس اليوم ويتم 

واذا تم استالم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا، فسيتم تمرير العملية بحسب سعر أغالق يوم العمل التالي من يوم استالم 

 الطلب.

وفي حالة السداد بواسطة شيك يكون  ظهرا فسيكون نافذا في نفس يوم التقويم. 06إذا سلم طلب االشتراك أو االسترداد قبل الساعة  .0

الذي يلي مباشرة تسلم المبالغ المحصلة، شريطة استالم تلك المبالغ في أو قبل وقت االستالم  التعاملاالستثمار نافذاً فقط في يوم 

يتم  التالي. عاملالتنافذاً فقط اعتباراً من يوم  االشتراكفي أو قبل ذلك الوقت يصبح  االشتراك تلكمبالغ المحدد. فإذا لم يتم استالم 

إرسال إشعار إلى المشتركين بواسطة البريد يوضح فيه رقم و تاريخ االشتراك و المبلغ المستثمر. و سعر شراء الوحدة و عدد 

 .األول لالستثمارالوحدات المشتراة و العموالت على االشتراك. ويتم االشتراك باستخدام نماذج شركة 

سليمها لشركة لصناديق االستثمار وت األول لالستثمارتعبئة استمارة  الصندوقين على المستثمرين الراغبين في شراء وحدات في يتع .2

 مع )أ( تفويض بالخصم على حساب المشترك لدى البنك أو )ب( المبالغ الالزمة لالشتراك.  األول لالستثمار

يوم العمل  فيل واحد من تاريخ استالم طلب االسترداد. يتم دفع مبالغ اإلستردادات يصبح استرداد العميل نافذاً رسمياً بعد يوم عم .0

يتم إرسال إشعار إلى المستردين بواسطة البريد يوضح فيه رقم و تاريخ االسترداد و المبلغ المسترد. و سعر  .التالي ليوم التقويم

األول بيع الوحدة و عدد الوحدات المستردة و قيمة العمولة على اإلسترداد إن وجدت. ويتم االسترداد باستخدام نماذج شركة 

لة التي يتعامل بها ذلك الصندوق وذلك بالقيد لحساب المشترك مع البنك أو بموجب . وسوف تدفع المبالغ المستردة بالعملالستثمار

 شيك مصرفي

لاير  60111لاير سعودي، وأقل قيمة يجب أن يستردها مالك الوحدات هي  00111أقل قيمة يجب أن يتملكها مالك الوحدات هي  .2

 سعودي.

تالية وذلك في الحاالت ال شخص في الصندوق سترداد ايأأو تراك اشيعلق أو يأجل أو يرفض يحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن  .7

 )على سيبل المثال ال الحصر(:

 .من الئحة صناديق االستثمار 00مار في الصندوق حسب المالدة ثفي حالة كان الشخص المشترك غير مؤهل لالست .أ

( أو أكثر %01في أي يوم تعامل ) إذا بلغ إجمالي نسبة كافة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها .ب

من صافي قيمة أصول صندوق االستثمار. ويكون التأجيل بالنسبة والتناسب على أن تعطى الطلبات المؤجلة أولوية 

 التنفيذ في يوم التعامل التالي.

خرى األصول األ الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع األوراق المالية أو أو األسواق إذا تم تعليق التعامل في السوق .ج

التي يملكها صندوق االستثمار إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول 

 أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.

حدد ي المإذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المشترك إلى أقل من الحد األدنى لمبلغ االشتراك االبتدائ .د

 ، فإنه يتوجب استرداد كامل المبلغ المستثمر.الصندوقلذلك 

من صافي  %01يحق لمشتركين الصندوق تملك أكثر من من الئحة صناديق االسثمار، فانه  01من الفقرة )أ( من المادة باالستثناء  .8

 أصوله.

 
 :الصندوق أصول ويمتق .26

 :كالتاليسيقوم مدير الصندوق بحساب اجمالي قيمة األصول  .0

 .االكتتابات: بناء على أسعار االكتتاب المعلن من قبل مدير االكتتاب 

 األسهم: بناء على إغالق أسعار األسهم لذلك اليوم 

 الصناديق: بناء على آخر تقييم معلن لذلك اليوم 

 يوميا: أدوات أسواق النقد 

ك المستثمر بها لذل أسواق النقدوإغالق أسعار األسهم والصناديق  بعد من األحد الى الخميسيجري تقويم وحدات الصندوق يومياَ  .6

 التالي. العمل وسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم .وعند الساعة الرابعة والنصف اليوم
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 قيمة الصندوق على عددإجمالي وذلك بقسمة هو القيمة الصافية لألصول لكل وحدة الوحدات سترداد شراء أو ا تكلفةكون تسوف  .0

 التالي الذي يلي يوم التقويمالعمل ويعلن عن سعر الوحدة مباشرة في يوم ، بعد خصم جميع المصاريف الوحدات القائمة

على  (اولتدشركة السوق المالية السعودية )و األول لالستثماريتم نشر أسعار وحدات الصناديق يومياً على الموقع الرسمي لشركة  .2

 شبكة االنترنت.

 
 :لمبكرا االسترداد رسوم .27

 وتدفع هذه الرسوم للصندوق. ،على المستثمرين في الصندوق %1.01رسوم استرداد مبكر مقدارها  سبتتح .0

 ن تاريخ االشتراك م يوم 01حالة طلب االسترداد خالل تحتسب هذه الرسوم في  .6

 مقابل الوحدات المستردة على أساس "الوارد أوالً صادر أوالً".تحتسب هذه الرسوم  .0

 
 :الصندوق إنهاء .28

ي أو إذا كان هناك أي تغيير ف الصندوقاالستثماري غير كافية لتبرير االستمرار في تشغيل الصندوق إذا رأى المدير أن قيمة أصول 
 قالصندو، فإنه يجوز للمدير إنهاء الصندوقالقوانين أو األنظمة أو غير ذلك من الظروف يرى المدير أنها تعتبر سبباً مالئماً إلنهاء 

وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وفي مثل تلك الحاالت تتم تصفية عبر موقعه االلكتروني والبريد ب إخطار للمشتركين بموج
 االخطارمن ذلك تقويميا  يوماً ( ستين 21) بعدوتسوية التزاماته ويتم توزيع العائدات المتبقية من التصفية على المشتركين  الصندوقأصول 

 وذلك عبر اداعها في حساباتهم في ذلك الحين الصندوقإلى إجمالي الوحدات القائمة في  الصندوقبنسبة ما تمثله حصصهم في وحدات 
 .االستثمارية

 
 :الوحدات لمالكي التقارير رفع .29

 ي الوحدات كل ثالثة أشهر تتضمن التالي:كوم مدير الصندوق بتقديم تقارير لمالقسي .أ

 الصندوق صافي قيمة أصول وحدات (0

 ي يملكها المشترك وصافي قيمتهاتلالصندوق اعدد وحدات  (6

 خالل تلك الفترةواالستردادات سجل االشتراكات  (0

الصندوق مرة كل أسبوع على األقل وذلك عبر موقع تداول وموقع مدير  أسعارسيقوم مدير الصندوق بتحديث  .ب

 الصندوق.

من الئحة صناديق االستثمار  06عة المطلوبة بموجب المادة تاحة القوائم المالية المراجإسيقوم مدير الصندوق ب  .ج

 يوم تقويميا من نهاية العام. 91لمالكي الوحدات عند الطلب ودون أي مقابل خالل 

 
سوف يتسلم جميع حاملي الوحدات تقريراً في نهاية كل ربع سنة يوضح وضع استثماراتهم مع التقويم الخاص بهذه االستثمارات. كما 

يتضمن البيانات المالية الناتجة وفقاً لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وسيتم مراجعة  صندوقركة تقريراً سنوياً عن كل ستجهز الش
 البيان المالي السنوي والتصديق عليه من قبل مدققين خارجيين ويتم توفيره للمستثمرين )المشتركين( عند الطلب.

خص ، كما ستجهز الشركة نشرة إخبارية تلصندوقبعد نهاية كل ربع سنة بياناً عن استثماره في ال لكل مشتركعبر البريد يرسل المدير 
متاحة  الشروط واألحكاموتوضح القيمة الصافية للوحدة كما هي في آخر يوم من كل ربع سنة ميالدية وستكون هذه  الصندوقأداء 

 للمستثمرين.
 

 :المصالح تضارب .31
و أ األول لالستثمارأو شركة  الصندوقتجنب حصول أي تضارب مصالح قد ينشأ بين مصالح مدير سيحرص مدير الصندوق على 

وق ف لصندوق. و سيعمل مدير الصندوق على وضع مصالح المشتركين في االصندوقاألطراف ذات العالقة و مصالح المشتركين في 
أو األطراف األخرى ذات العالقة، وعدم تغليب مصالح مستثمرين على مصالح مستثمرين آخرين في  الصندوقمصالح الشركة أو مدير 

 ، وأن اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح سيتم تقديمها عند طلبها.الصندوقنفس 
 

 التصويت: حقوقسياسات  .31
على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة  المطابقة وااللتزام يوافق مجلس إدارة الصندوق مسؤولبعد التشاور مع 

للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله. ويقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق 
 المطابقة وااللتزام. مسؤولتصويت بعد التشاور مع 

 
 :الصندوق وأحكام شروط تعديل .32

تغيير جوهري في شروط وأحكام  أيعلى مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق و هيئة السوق المالية قبل إجراء 
وأن يخطر المشتركين بواسطة البريد بالتعديل المقترح ويزودهم بنسخة من النص المعدل. وسوف تصبح هذه التعديالت  االستثمار،صندوق 

 من تاريخ ذلك اإلخطار.تقويميا  يوما( 21نافذة بعد ستين )
 

 إجراءات الشكاوى: .33
إذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فيما يتعلق بأي صندوق استثمار، فعليه أوالً أن يستشير مركز االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا 

 لم يقتنع بالرد من ذلك المركز فيمكنه توجيه الشكوى مباشرة إلى:
 .8110620006الهاتف المجاني:  ،00200الرياض  0227، ص. ب. اراألول لالستثمشركة 

تسوية للشكوى أو لم يتم الرد خالل  إلىتعذر الوصول  حالةفي  إن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي سيتم تقديمها عند طلبها.
يحق للمشترك إيداع  االمستثمرين، كمإدارة شكاوى  -عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية  يوم( 51)
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( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، 09الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 .إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة

 
 :المطبق النظام .34

 لسارية المفعولا للقوانين واألنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية الصندوقالتي تتم في  والشروط واألحكام تخضع كافة المعامالت
حال نشوء أي نزاع يتم اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعات في كما تخضع أيضاً إلشراف ومراقبة هيئة السوق المالية السعودي. و

  األوراق المالية.
 

 :االستثمار صناديق بالئحة االلتزام .35

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن موافقةيقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام وكافة الوثائق الخاصة بالصندوق 
قة الالحقائق الجوهرية ذات الع جميع هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح عن مجلس

 بالصندوق.
 

 ملخص اإلفصاح المالي: .36

 والمصاريف الرسوم .0

 أنواع الرسوم مالحظات

 رسوم إدارة الصندوق .اويتم احتسابها يوميا وتخصم شهري من قيمة صافي أصول الصندوق سنوياً  0%

 كحد أقصى. % 0.01رسوم االشتراك: 
إذا تم االسترداد خالل شهر واحد من تاريخ  %1.01 رسوم االسترداد المبكر:

االشتراك وتدفع هذه الرسوم إلى الصندوق. وتدفع هذه الرسوم مقابل الوحدات 
 المستردة على أساس "الوارد أوالً صادر أوالً".

 رسوم االشتراك واالسترداد المبكر

المالية البيانات ، كحد أقصي لاير سعودي 70011أي بيانات مالية غير مدققة: 
 ويتم احتسابهما يوميا وتخصم سنويا. .كحد أقصى لاير سعودي 000111المدققة: 

 الرسوم التي تدفع لمدقق الحسابات المستقل؛ 
 

 0111 قدرها مكافئة على المستقلينالصندوق  إدارةمجلس  أعضاء من لكسيحصل 
 :التالي النحو على وذلكبحد أقصى سنويا  سعودي لاير

  سنوياً كحد أقصى لكل عضو. سعوديلاير  00111 اجتماعاألتعاب عن كل 

 لكل  كحد أقصىلاير  60111حتى  األتعاب عن كل صندوق في السنة الواحدة

 عضو. ويتم احتسابها يوميا وتخصم سنويا.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

سوف وتكاليف الحصول على التمويل تعتمد على الرأي المطلق لمدير الصندوق،  
تتفاوت تكلفة التمويل استناداً إلى معدل التمويل السائد بين البنوك لمدة زمنية محددة 

 )يوم على سبيل المثال(.

التكاليف التي يتحملها صندوق االستثمار للحصول 
 على التمويل

لاير سعودي سنوياً عن كل صندوق مقابل اإلعالن عن أسعار الوحدات  00111
 في تداول.

 أسعار وحدات الصندوقرسوم إعالن 

 تحسب يوميا وتخصم من قيمة صافي أصول الصندوق سنوياً كحد أقصى  1.61%
 سنويا

 رسوم الحفظ وخدمات الحفظ األخرى

 مصاريف التعامل والوساطة .سوق المال السعوديحسب تسعيرة 

 رسوم استخدام مؤشر سنويا، ويتم احتسابها يوميا وتخصم  لاير سعودي 010111

 ماراألول لالستث شركةيتحمل الصندوق مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية حيث أن  ال
كل  فيتشاركون في دفع األتعاب عن للبنك األولتستفيد من خدمات الهيئة الشرعية 

 .عضو لكل أقصى كحد سعودي لاير10,000 صندوق في السنة الواحدة  
 الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت

 رسوم رقابية .يوميا وتخصم سنوياتحب لاير سعودي  7,500

 عند إستحقاقها. هذه المبالغ تعتبر تقديرية وسوف يتم خصم المصاريف الفعلية
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مالحظات

 الفعلية المصاريف

 الصندوق على المحملة

ر.س( خالل2015 م)

صافي من الرسوم نسبة  

األصول قيمة
والمصاريف الرسوم احتساب طريقه الرسوم أنواع

الصندوق على تحميلها تم 1,271,383.00 1.0257%

 أصول قيمه من يومي بشكل تحتسب

شهرياَ وتخصم الصندوق. ) أصول

الصندوقXالمئوية النسبة(

الصندوق إدارة رسوم

ر دفعها تم راك عند الصندوق لمدي اإلشت 2,288,586.12 راك قبل مقدماً تدفع الصندوق في االشت راك رسوم*  االشت

للصندوق دفعها تم 598,754.00
رداد طلب حالة في تحتسب  خالل االست

راك تاريخ من شهر للصندوق وتدفع االشت
رداد رسوم* المبكر االست

الصندوق على تحميلها تم 226,023.00 0.1823%

صفقات وجود حالة في تحسب  بضرب 

 المؤية النسبة في الصفقة قيمة إجمالي

العملية لتكلفة

والوساطة التعامل رسوم

الصندوق على تحميلها تم 17,002.00 0.0137%
سنوياً وتخصم يومي بشكل تحتسب. 

)اإلجمالية المصاريف/ السنة أيام عدد(
المستقل الحسابات مراجع رسوم

الصندوق على تحميلها تم 7,125.00 0.0057%
سنوياً وتخصم يومي بشكل تحتسب. 

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

الصندوق على تحميلها تم 4,530.00 0.0037%
صافي من يومي بشكل وتخصم تحتسب  

إإلقتراض عند الصندوق أصول قيمه
ر صندوق يتحملها التي التمويل تكاليف االستثما

الصندوق على تحميلها تم 5,000.00 0.0040%
سنوياً وتخصم يومي بشكل تحتسب. 

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

الصندوق على تحميلها تم 21,450.00 0.0173%
سنوياً وتخصم يومي بشكل تحتسب. 

)اإلجمالية المصاريف/ السنة أيام عدد(
إرشادي مؤشر إنشاء رسوم

الصندوق على تحميلها تم 7,500.00 0.0061%
سنوياً وتخصم يومي بشكل تحتسب. 

)اإلجمالية المصاريف/ السنة أيام عدد(

ر صندوق لكل اإلفصاح ومتابعة مراجعة رسوم  استثما

المالية السوق لهيئة

1,560,013.00 1.2586%

123,952,722.38

راك رسوم إستثناء يتم. رداد اإلشت راك، مبلغ مجموع من كنسبة مقدما تدفع اإلشترك رسوم أن حيث المصاريف إجمالي من واإلست رداد رسوم أن كما اإلشت للصندوق تدفع اإلست *

المصاريف إجمالي

صافي متوسط2015  لعام األصول قيمة 

 في المنتهية األخيرة المالية للسنة الفعلية والرسوم المصاريف2015/12/31م :

راك رسوم إستثناء يتم. رداد اإلشت راك، مبلغ مجموع من كنسبة مقدما تدفع اإلشترك رسوم أن حيث المصرايف إجمالي من واإلست رداد رسوم أن كما اإلشت ء* للصندوق تدفع اإلست مثال:  سعودي لاير اآلف عشره مبلغ بالصندوق أستثمر ما عميالً أن بإفتراض)10,000ر .س(: 

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

102.57 1.0257% اإلدارة رسوم

18.23 0.1823% والوساطة التعامل رسوم

1.37 0.0137%  المستقل الحسابات مراجع رسوم

0.57 0.0057% المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

0.37 0.0037% ر صندوق يتحملها التي التمويل تكاليف االستثما

0.40 0.0040% ر إعالن رسوم الصندوق وحدات أسعا

1.73 0.0173% إرشادي مؤشر إنشاء رسوم

0.61 0.0061% ر صندوق لكل اإلفصاح ومتابعة مراجعة رسوم المالية السوق لهيئة استثما

125.86 راضيه والمصاريف الرسوم إجمالي  الواحد للعميل اإلفت
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 :السابق األداء

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مالحظة:
 م2114نهاية العام م إلى 2114نوفمبر  2العائد المذكور أعاله تم حسابه من تاريخ إطالق الصندوق أي بتاريخ 

 المعلومات أعاله توضح تذبذب إيرادات اإلستثمار في الصندوق

 إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال.
 أو يكون مماثالً لألداء السابقن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق ) أو أداءه بالمؤشر( سيتكرر إ
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 معايير االستثمار اإلسالمي:   (1الملحق:  )

 واألسهم المتوافقة مع الشريعة، والصكوك المرابحات صناديق في األول لالستثمار شركة تديرها التي الشرعية الصناديق كافة تستثمر

 لمدى سنوية مراجعة هناك وستكون جديد استثماري صندوق أي على االستثمار في المسبقة الشرعية الموافقة االستثمارات تلك وتأخذ

 .المعايير لهذه الصناديق امتثال

 
 :  المرابحات والصكوك صناديقالمعايير الخاصة باالستثمار في 

 .والفضة الذهب عدا المناسبة األساسية السلع في بالمرابحة المتاجرة عمليات في تستثمر التي الصناديق في االستثمار (3)

 .الشرعية الهيئة تراه الذي النحو على الشريعة أحكام مع المتفقة الصكوك صناديق في االستثمار (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم العميل
 
 

 رقم الحساب الجاري
 
 

 الجنسية
 
 

 رقم الهوية
 
 

 الفرع
 
 

 
 
 

 اإلقرار
 

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

 
 

 ––––––––––––––––––––––––: توقيع العميل
 

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

 
 


