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 الشروط واألحكام

 

 المتوازن لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

 

 شركة األول لإلستثمار مدير الصندوق:
 

 

 اإلقرارات والبيان التوضيحي:

  الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها, ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة "روجعت شروط واحكام

الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة وإكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام, كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس 

علومات الواردة في الشروط واألحكام, ويقرون أيضا ويؤكدون أن المعلومات والبيانات إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال الم

 الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة".

 التتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق, وال  ،"وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق اإلستثمار

وال تعني  ،بدقتها أو اكتمالها, وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمهتعطي أي تأكيد يتعلق 

 وتؤكد ان قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله" ،موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه

 قِبل المجازة من الشرعية المعايير مع متوافق استثمار صندوق أنه على المتوازن لألصول المتنوعة األول لإلستثماراعتماد صندوق  تم 

 االستثمار. لصندوق المعيّنة الشرعية الرقابة لجنة

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير  ،شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق اإلستثمار

 وتكون محًدثة ومعدلة.  ،مضللة عن صندوق االستثمار

 قراءة الشروط واألحكام والمستندات األخرى بالكامل وبعناية، والحصول على مشورةٍ خاصٍة بهم بشأن الجوانب  المحتملين على المستثمرين

 ة، والتقيّد بالشريعة اإلسالمية، وغير ذلك من النصائح، قبل اتخاذ قرار االستثمار.القانونية، وما يتعلق بالزكاة واألمور المالي

  أّي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق في اشتراكهمالك الوحدات قد وقع على شـروط وأحكام الصندوق وقبلها عند يعد. 

 .يمكن للمستثمرين االطالع على اداء الصندوق ضمن تقاريره الدورية 

 مرين بقراءة شروط واحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط واحكام الصندوق , ننصح باالخذ بمشورة مستشار ننصح المستث

 مهني .

  م.29/08/2022م وتم تحديثها وإبالغ هيئة السوق المالية بتاريخ  2004 ديسمبر 12تم إصدار هذه الشروط واألحكام بتاريخ 
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 ملخص الصندوق:

 البند #

 المتوازن لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق  اسم صندوق االستثمار 1

 مفتوح –صندوق استثماري قابض  فئة ونوع الصندوق  2

 شركة األول لإلستثمار اسم مدير الصندوق  3

 هدف الصندوق 4
 من وذلك الطويل إلى المتوسط المدى على نمو تحقيق و المال على رأس الحفاظ بين الموازنة هو الرئيسي هدفه
 أصوله توزيع خالل من وذلك أصول الصندوق من أقصى كحد % 55 بنسبة األسهم أسواق في االستثمار خالل
 والعالمية المحلية واإلقليمية األسواق في المدرجة الشركات أسهم في تستثمر استثمارية صناديق في مختلفة بنسب
 .الدين وأسواق النقد أسواق في تستثمر وكذلك

 مستوى المخاطر 5
 المخاطر متوسطيعتبر الصندوق صندوق استثمار 

الحد االدنى لالشتراك  6
 واالسترداد

 )خمسة آالف لاير سعودي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو 
 )ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لالسترداد هو 

 سعودي()ألفان وخمسمائة لاير  2,500االشتراك االضافي هو 

 أيام التعامل/التقييم 7
 استرداد وحدات صندوق االستثمار/أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اشتراكالتعامل: 

 اليوم الذي يتم فيه حساب وتأكيد صافي قيمة األصول لالشتراك واالسترداد وتحويل الوحدات التقييم:

 ايام االعالن 8
 يومي الثالثاء والخميس 

 االستردادموعد دفع قيمة  9
 أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اشتراك/استرداد وحدات صندوق االستثمار

سعر الوحدة عند الطرح  10
 االولي )القيمة االسمية(

 لاير للوحدة  10السعر األولي هو 

 عملة الصندوق  11
 اللاير السعودي

مدة صندوق االستثمار  12
 وتاريخ استحقاقه

 محدد المدة.الصندوق هو صندوق مفتوح، غير 

 تاريخ بداية الصندوق: 13
 م.28/12/2004وقد بدأ الصندوق باستقبال طلبات االشتراك بتاريخ 

تاريخ اصدار الشروط  14
 واألحكام و واخر تحديث  لها

 م.29/08/2022م ، وتم تحديثها بتاريخ 12/12/2004صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 رسوم االسترداد المبكر: 15
 اليوجد

 المؤشر االسترشادي 16
%( من مؤشر سايبور لفترة 45: وهو مؤشر مركب )AI Multi-Assets Balanced Indexشركة مؤشر 

%( مؤشر داوجونز اإلسالمي ألسواق 7.5+ )100%( مؤشر داو جونز اإلسالمي تيتانز 12.5شهر واحد + )
%( مؤشر 10الشرعي للسعودية عائد كلي + )%( مؤشر ستاندرد أند بورز 25األسهم الناشئة عائد كلي + )

ستاندارد أند بورز الشرعي لدول الخليج عائد كلي. سيتم إعادة توازن المؤشر في بداية كل شهر بحيث يتم إعادة 
 .محتويات المؤشر إلى أوزانها االبتدائية

 

 اسم مشغل الصندوق 17
 شركة األول لإلستثمار

 اسم امين الحفظ  18
 شركة البالد المالية 

 اسم مراجع الحسابات 19
 شركة ارنست ويونغ وشركاهم 

 رسوم ادارة الصندوق  20
 من صافي قيمة األصول المدارة  0.45%

 رسوم االشتراك واالسترداد  21
 % كحد أعلى من مبلغ االشتراك2رسوم االشتراك ال تزيد عن 

 ال يوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبكر

 رسوم أمين الحفظ الصندوق يتحمل  رسوم امين الحفظ 22

 مصاريف التعامل 23
 يتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل 

 رسوم المصاريف االخرى الصندوق يتحمل رسوم مصاريف اخرى 24

 رسوم االداء  25
 ال يوجد
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 صندوق االستثمار (1

  ، و فئته ونوعه:اسم صندوق االستثمارأ( 

 مفتوح  – قابض استثماري صندوق ،المتوازن لألصول المتنوعة لإلستثماراألول صندوق  
 

 ،و آخر تحديث:تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمارب( 

 م.29/08/2022م، وتم تحديثها وإبالغ هيئة السوق المالية بتاريخ 12/12/2004صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 

 وحدات صندوق اإلستثمار: ج( تاريخ موافقة الهيئة على طرح

 م. 2008 سيبتمبر 22بتاريخ صدرت موافقة هيئة السوق المالية على االستمرار طرح وحدات الصندوق  
 

 :تاريخ استحقاق الصندوقو  مدة صندوق االستثمارد( 

من النوع "المفتوح" أي أنه بإمكان المشترك االشتراك  هو صندوق اسهم استثماري المتوازن لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق إن  

لشروط و احكام وفقا واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق. وعمر الصندوق غير محدد ومفتوح المدة، ويحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق 

 .الصندوق

 

 المطبق النظام (2
التنفيذية واألنظمة  لنظام السوق المالية ولوائحه( شركة األول لإلستثمار)ومديره  المتوازن لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق يخضع 

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىواللوائح األخر

 

 

 سياسات االستثمار وممارساته (3

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار (أ
  

 المتوسط المدى على المال رأس في نمو تحقيق هو الرئيسي هدفه -مفتوح -قابض استثماري صندوق المتنوعة لألصول  المتوازناألول لإلستثمار  صندوق يعتبر
 مختلفة بنسب أصوله توزيع خالل من وذلك. الصندوق أصول من أقصى كحد %%55 بنسبة األسهم أسواق في االستثمار خالل من وذلك الطويل المدى إلى
 اداء قياس يتم الدين وأسواق النقد أسواق في تستثمر وكذلك والعالمية واإلقليمية المحلية األسواق في المدرجة الشركات أسهم في تستثمر استثمارية صناديق في

 بلومبرغ موقع طريق عن وتفاصيله المؤشر أداء على الحصول ويمكن AI Multi-Assets Balanced Indexشركة  مؤشر بأداء مقارنة الصندوق
www.bloomberg.com. 

 

 األوراق المالية التي سوف يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي (أنواع)نوع  (ب

ذه في يستثمر الصندوق في صناديق استثمارية متوافقة مع المعايير الشرعية و المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق وستشمل صناديق االستثمار ه
 .المقام األول الصناديق التي يديرها مدير الصندوق

 

أو في بلد معين أو  ،من القطاعات مجموعةأو في صناعة أو  ،اوراق مالية معنية فياالستثمار سياسة تركيز  (ج

 واألقصى لتلك األوراق المالية ، على ان تشمل الحد األدنىمعينةمنطقة جغرافية 
  

من أصوله في صناديق األسهم المحلية واإلقليمية والعالمية المستوفية للمعايير الشرعية للصندوق  (% كحد أقصى55يستثمر الصندوق بحوالي )
أو اصول أخرى ذات مخاطر مرتفعة مستوفية للمعايير الشرعية على سبيل الذكر وليس الحصر صناديق السلع وصناديق العقار. ويستثمر 
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ق المرابحة و صناديق الصكوك وتشمل عمليات المرابحة و/أو الصكوك المعتمدة من من أصوله في صنادي (% كحد أدنى45الصندوق بحوالي )
 الهيئة الشرعية للصندوق.

 

 د( جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحّده األدنى و األعلى

 

 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى

55% 35% 
والعالمية المستوفية للمعايير الشرعية أو أصول أخرى ذات مخاطر مرتفعة مستوفية صناديق األسهم المحلية واإلقليمية 

 للمعايير الشرعية للصندوق على سبيل الذكر وليس الحصر صناديق السلع والعقار

 صناديق المرابحة و صناديق الصكوك وتشمل عمليات المرابحة و/أو الصكوك 45% 65%

10% 0% 

الشركات  استثمار بشكل مباشر في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة أو منخفضه على سبيل الذكر وليس الحصر أسهم 

 بما فيه السوق الرئيسي والموازي(المدرجة وحقوق األولوية واالكتتابات األولية في سوق االسهم السعودي )

 .الصكوك والمرابحةعمليات و

% في ظل الظروف 100بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ  *

 .االستثنائية

 

 هذه تكون أن الصندوق على أهداف مع يتماشى بما لالستثمار األمثل التوزيع تلتزم التي الصناديق من مختارة مجموعة في الصندوق مدير يستثمر
 في مباشرة االستثمار يكون أن يجب. للصندوق الشرعية المعايير مع ومتوافقة المالية السوق هيئة من ومرخصة عاما طرحا مطروحة الصناديق
 وليس الذكر سبيل على ذلك في بما ائتماني، وكالة تقييم قبل من ممنوحة االستثمار درجة من ائتماني تقييم ذات نظيره أطراف لدى المرابحة
 أما .Baa3)التقييم  لدرجة األدنى الحد(موديز  ووكالة )لكال الوكالتين –BBB التقييم لدرجة األدنى الحد(وفيتش  بورز، أند ستاندارد الحصر،

 المالية السوق هيئة من والمرخصة للصندوق الشرعية المعايير المتوافقة مع الصناديق في فتنحصر المرابحة صناديق في االستثمارات
 في استثمارات تشمل أن ويمكن كالهما، أو آخر مدير أي أو مدير الصندوق قبل من السعودية العربية ملكةالم في عاما طرحا والمطروحة

 عاما طرحا والمطروحة المالية السوق هيئة من والمرخصة للصندوق الشرعية مع المعايير متوافقة تكون أن على الصندوق مدير يديرها صناديق
 .كالهما أو آخر مدير أي أو مدير الصندوق قبل من السعودية العربية المملكة في
 

 

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراتهه( 

مر يستثمر الصندوق في صناديق المرابحة  وصناديق الصكوك وتشمل عمليات المرابحة و/أو الصكوك المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق. ويستث
األسهم المحلية  واإلقليمية  والعالمية  المستوفية للمعايير الشرعية للصندوق أو أصول أخرى ذات مخاطر مرتفعة مستوفية للمعايير صناديق في 

 الصندوق أصول من أقصى كحد % 10 نسبة الشرعية للصندوق على سبيل الذكر وليس الحصر صناديق السلع والعقار. ويمكن للصندوق استثمار
 واالكتتابات األولوية  الشركات المدرجة وحقوق أسهم الحصر وليس سبيل الذكر على منخفضه أو مرتفعة مخاطر ذات استثمارات في مباشر بشكل

 .والمرابحة الصكوكعمليات و في سوق االسهم السعودي )بما فيه السوق الرئيسي والموازي(  األولية

 وحدات صندوق االستثمارينوي االستثمار في الصندوق اإلفصاح عما إذا كان مدير  و(

 الخاص.  هيحق لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق، متى ماكان راغبا في ذلك بناء على تقدير

 

أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية  (ز

 لصندوق االستثمار
 

هذه الصناديق بناًء على عدة عوامل مثل، على سبيل الذكر وليس الحصر، خبرات مدراء هذه الصناديق  و استراتيجيات سيقوم مدير الصندوق باختيار 
 االستثمار واألداء السابق لهذه الصناديق.

 
 
 

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح(  
 .هذه الشروط واألحكامالمشتقات المالية أو أوراق مالية غير التي تم ذكرها في  لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في 
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 األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها  (أنواع)أي قيد آخر على نوعط( 
  

 يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 

 الصندوق مدير يديرها استثمار صناديق أو صندوق وحدات في الصندوق أصول استثمار يمكن فيهالذي  ي( الحد

 أخرى صناديق مديرو أو
 

صناديق  3% من صافي قيمة أصوله في أي صندوق استثماري على أن تكون استثمارات الصندوق في 5يجوز للصندوق أن يستثمر نسبة تقل عن 
من صافي قيمة أصول  50% من صافي قيمة أصوله في كل منها. وال تزيد على %5استثمار نسبة ال تقل عن استثمارية على األقل ويجوز 

صناديق على األقل. ويستثمر مدير الصندوق في  3الصندوق في صندوق استثمار واحد، وفي جميع األحوال سيوزع الصندوق استثماراته فيما بين 
متوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق والمرخصة من هيئة السوق المالية والمطروحة طرحا عاما في صناديق استثماريه تابعه له على أن تكون 

 المملكة العربية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.

 

االقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات االقراض و صالحيات صندوق االستثمار في (ك

 ، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوقاالقتراض

  

% من صافي 10الصندوق ما نسبته  تمويلمتوافق مع المعايير الشرعية على أال يتجاوز  تمويلبالنسبة لالستثمار: يحق للصندوق الحصول على 
 سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه.  التمويلقيمة أصوله، وذلك لغرض االستثمار في الطروحات األولية، على أن ال يتجاوز مدة 

من مديره أو أي من تابعيه أو أي من البنوك لتغطية طلبات االسترداد، وسيحاول مدير  الحصول على تمويلبالنسبة لالسترداد: ويحق للصندوق 
 الصندوق اإلبقاء على نسبة سيولة كافية لتغطية طلبات االسترداد بقدر ما تسمح به سياسة استثمار الصندوق. 

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظيراإلفصاح عن  (ل

  

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50لطرف نظير واحد في صناديق االستثمار هو الحد األقصى النكشاف الصندوق 

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق (م
  

حددة ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية الم

 والمذكورة في شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق افضل جهد للتأكد من:للصندوق 

 لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقعة توفير السيولة الكافي 

 .عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهداف االستثمار 

ات متابعة لتأكد من إلتزام الصندوق بسياسات اإلستثمار والمتطلبات النظامية ويقوم مدير الصندوق بعمليات مراجعة دورية على ءإجرا وسيتم تطبيق

 التاكد من تطبيق هذه السياسات والمتطلبات بشكل مستمر. 

 

 

واألسس والمنهجية المتبعة لحساب  ،المؤشر االسترشادي ومعلومات عن الجهة المزودة للمؤشر (ن

 المؤشر
ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيله عن  AI Multi-Assets Balanced Indexشركة يتم قياس اداء الصندوق مقارنة بأداء مؤشر 

لصندوق وعاًء لتراكم كما أنه لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المشتركين ويعتبر ا  www.bloomberg.com طريق موقع بلومبرغ

 .الدخل حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي فإن إعادة االستثمار سوف تنعكس على قيمة وسعر الوحدات
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%( 12.5%( من مؤشر سايبور لفترة شهر واحد + )45: وهو مؤشر مركب )AI Multi-Assets Balanced Indexشركة مؤشر 

%( مؤشر ستاندرد أند 25%( مؤشر داوجونز اإلسالمي ألسواق األسهم الناشئة عائد كلي + )7.5+ )100ي تيتانز مؤشر داو جونز اإلسالم

%( مؤشر ستاندارد أند بورز الشرعي لدول الخليج عائد كلي. سيتم إعادة توازن المؤشر في بداية كل 10بورز الشرعي للسعودية عائد كلي + )

 شر إلى أوزانها االبتدائية.شهر بحيث يتم إعادة محتويات المؤ

مثل اإلدارة )األدوات  من استخدام تلك لهدففي حالة استخدام عقود المشتقات، يجب أن يبيَّن بشكل بارز ا (س

  .(من مخاطر تقلب األسعار االستثمار أو ألغراض التحوط فالفعالة للمحفظة أو تحقيق أهدا
 

 ال يستثمر الصندوق في عقود المشتقات.

 

 االستثمار على حدود او قيود اي بشأن المالية السوق هيئة عليها توافق عفاءاتع( أي إ

 ال يوجد إعفاءات خاصة بالصندوق.

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق (4

لذا فقد ينخفض سعر الوحدات عند االسترداد لسعر  ،المخاطر نتيجة لطبيعة األصول التي يستثمر بها متوسطيعتبر الصندوق صندوق استثمار  (أ

أقل من السعر الذي تم به االشتراك في الصندوق، و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة 

وأنه ال  ق،مستثمر في الصندواستثمارات الصندوق معرضة للهبوط، وعلى ُمالك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ األصلي ال

 توجد أي ضمانات بأن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق. 

 .إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً على أداء صندوق االستثمار في المستقبل (ب

 نة بالمؤشر سيتكرر أو يكون مماثالُ لألداء السابق.ه مقارؤالصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق أو أدا (ج

ثمار االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك، وعلى ُمالك الوحدات المحتملين وضع المخاطر التالية في اعتبارهم عند االست (د

 في الصندوق.

مستثمر في الصندوق نظًرا لطبيعة عمل الصندوق والمخاطر يجب على مالك الوحدات العلم بأنهم قد يخسرون جزء أو كل رأس المال ال (ه

أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت  عن المسؤوليةمالك الوحدات و يتحمل  كما يقر المصاحبة لالستثمار فيه.

 .  الصندوق مدير من متعمد تقصير أو متعمد اهمالناتجة عن 

رد فيما يلي بياناً ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوحدة وبعض المخاطر الرئيسية المحتملة والتي ترتبط لتوضيح هذه المخاطر نو (و

 باالستثمار في الصندوق والمخاطر المعرض لها الصندوق والظروف المحتمل أن تؤثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته تتضمن:

 

 الصندوق يتأثر قد :تشريعية أو/و سياسية مخاطر  ً  السياسات في التغيرات الدولية، السياسية كالتطورات المستقرة غير األوضاع بسبب سلبا

 األنظمة في والتطورات التغيرات وكذلك الصرف أسعار سياسات في التغير األجنبية، االستثمارات على القيود الضرائب، الحكومية،

 . أصوله فيها الصندوق يستثمر التي للدول والقوانين

 في أسعار التذبذب كمستويات ومؤثرات .لالقتصاد العامة بالحاالت يتأثر قد استثمار صندوق أي أداء إن :السوق مخاطر  /اقتصادية مخاطر 

 .الصندوق األصول قيمة على كبير سلبي تأثير لها يكون قد كثيرة أخرى وعوامل الرأسمالي التدفق التضخم، الفائدة،

 لها يكون وقد بها التنبؤ يمكن ال الوحدات لمالكي المحلية العمالت مقابل الدوالر األمريكي صرف لسعر التذبذب :الصرف أسعار مخاطر 

 .الصندوق وحدات أسعار على سلبا يؤثر قد مما وحدات مالك لكل االستثمارات عوائد على كبير سلبي تأثير

 توفير معه يصعب مما والصكوك المرابحة سوق في التعامالت حجم انخفاض حال في سيولة لمخاطر الصندوق يتعرض قد :سيولة مخاطر 

 .االسترداد طلبات لمقابلة الالزمة السيولة

 وذلك معينة االستثمارات من قليل عدد في التركيز تعتمد قد معينة استثمارية واستراتيجيات سياسات المدير يتبع :االستثمارات تركيز مخاطر 

 . العالي التركيز بسبب الصندوق وحدات على سلبي أو ايجابي تأثير له يكون قد مما الصندوق أهداف تحقيق بغرض
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 معرض الصندوق فإن ولذا .الفائدة أسعار في للتغيير نتيجة المالية األوراق قيمة تقلب عن الناتجة المخاطر هي :الفائدة أسعار مخاطر 

 .الوحدات وأسعار الصندوق استثمارات انخفاض إلى يؤدي قد الفائدة أسعار انخفاض بأن علما الفائدة أسعار تقلب لمخاطر

 بالتزاماتها الوفاء في معها المتعاقد المالية المؤسسات من أي التزام عدم باحتمال تتعلق التي المخاطر تلك هي :النظير الطرف مخاطر 

ً  الصندوق مدير مع التعاقدية  .المرابحة عمليات في االستثمار خالل الصندوق على المخاطر هذه وتنطبق .بينهما عليها المتفق للشروط وفقا

ً  يؤثر الصندوق معها يتعامل التي الجهات قبل من إخفاق أي إن  .الوحدات وأسعار وأدائه استثماراته على سلبا

 األسعار بنفس استثمارها يتم ال قد التوزيعات مبالغ فإن الموزعة، األرباح استثمار بإعادة سيقوم الصندوق إن حيث :االستثمار إعادة مخاطر 

ً  يؤثر قد مما الشراء تكلفة ارتفاع وبالتالي .األساس من األصول شراء عندها تم التي  .الوحدة سعر على سلبا

 المطلوبة المبالغ سداد عن يتأخر قد الصندوق، إدارة لغرض تمويل على بالحصول الصندوق فيها سيقوم التي الحاالت في :التمويل مخاطر 

 الصندوق مدير يضطر أن أو سداد تأخير رسوم التأخير هذا على يترتب قد مما الصندوق مدير إرادة عن خارجة ألسباب المحدد الوقت في

ً  سينعكس والذي وأدائه الصندوق أصول على يؤثر قد مما المطلوبة المبالغ لسداد استثماراته بعض لتسييل  .الوحدات أسعار على سلبا

 المهنيين الموظفين وخبرات مهارات على كبيرة بدرجة الصندوق أصول استثمار نجاح يعتمد :الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر 

 الحالية وظيفته في الموظفين هؤالء من أي استمرار بشأن تأكيد أي إعطاء يمكن وال أخرى، عوامل إلى إضافة الصندوق، مدير لدى العاملين

 .سلبي بشكل الصندوق أداء على ذلك يؤثر قد وبالتالي .الصندوق مدير لدى العمل في أو

 والتي لديه المعلومات انظمة خالل من التقنية استخدام على العمالء أصول وحفظ الصندوق إدارة في الصندوق مدير يعتمد :التقنية مخاطر 

 الصندوق مدير عمليات بعض في تأخير إلى ذلك يؤدي قد وبالتالي الصندوق، مدير إرادة عن خارج كلي أو جزئي عطل ألي تتعرض قد

 .الصندوق أداء على سلبي بشكل والتأثير

 هناك تنشأ وقد .استشارية وخدمات مالية استثمارات تتضمن التي األنشطة من مجموعة الصندوق مدير يزاول :المصالح تضارب مخاطر 

 أداء على الصندوق مدير قدرة من يحد المصالح في تضارب أي إن الصندوق، مصالح مع الصندوق مدير مصالح فيها تتضارب حاالت

ً  يؤثر قد مما موضوعي بشكل مهامه  .وأدائه الصندوق استثمارات على سلبا

  أداء على التأثير في ذلك يتسبب فقد واالستثماري؛ االقتصادي القطاع اداء على تؤثر قد الطبيعية الكوارث :الطبيعية الكوارث مخاطر 

 األحوال في حاد اختالف أو براكين أو زالزل حدوث الحصر ال المثال سبيل على .الصندوق مدير إرادة عن خارجة ظروف في الصندوق

 .الصندوق وحدة سعر انخفاض وبالتالي الصندوق استثمارات على سلبي بشكل ذلك يؤثر قد وبالتالي الجوية

 :مخاطر تذبذب أسعار األسهم المستثمر فيها وتغير الوضع ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر السوق والتي تشمل  مخاطر السوق

االقتصادي مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق السعودي والتي تمثل مجال استثمار الصندوق 

 وبالتالي انخفاض قيمة وحدات الصندوق.

  :في عمليات المرابحة أو صناديق المرابحة والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية أيضاً  سوف تكون استثمارات الصندوقالمخاطر االئتمانية

يؤدي معرضة للمخاطر االئتمانية  لألطراف المقابلة ذات العالقة ألن أي إخفاق من جانب أياً من تلك األطراف في الوفاء بالتزاماته يمكن أن 

 ء األطراف.إلى خسارة رأس المال المودع من قبل الصندوق لدى هؤال

  :أن المعايير الشرعية المتبعة من مدير الصندوق والموافق عليها من قبل الهيئة الشرعية قد تؤثر سلباً مخاطر القيود الشرعية على االستثمار

في شركات قد  على أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المشابهة والتي ال تتبع المعايير الشرعية نفسها، كما أن أي دخل متحقق من االستثمار

يعاد تصنيفها بناء على المعايير الشرعية على أنها غير متوافقة مع المعايير الشرعية المحددة سوف يخضع لعملية تطهير، وتودع متحصالت 

 .عملية التطهير في حساب منفصل لتصرف في األعمال الخيرية وقد يؤثر هذا سلباً في أداء الصندوق

 أحد أهم األدوات المستخدمة من قبل مدير الصندوق التخاذ قرار االستثمار هي أن مدير ة للشركات المدرجة: مخاطر النتائج المالية المتوقع

مطابقاً لما الصندوق يقوم بتحليل وتوقع نتائج الشركات المالية التي ينوي االستثمار بها، األمر الذي قد ال يكون فيه التوقع والتحليل دقيقاً أو 

ائج هذه الشركات المالية وبالتالي قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة يتم اإلعالن عنه من نت

 الصندوق.

  :هي المخاطر المتعلقة باختالف المركز المالي للمصدر تبعاً للتغيرات اإلدارية أو التغيرات في الطلب على المخاطر المتعلقة بالمصدر

إلضافة إلى مخاطر التعرض للمساءالت القانونية تبعاً لألحداث الجوهرية التي قد تتسبب في نزول أسعار األسهم، مما المنتجات والخدمات، با

 يؤثر بشكل سلبي على استثمارات الصندوق وبالتالي انخفاض سعر وحدة الصندوق.

  :رض لمخاطر متعلقة بانخفاض معدل سيولة في حال استثمار الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة، فقد يتعمخاطر الشركات الصغيرة

التداول على تلك األسهم مقارنة بأسهم الشركات الكبرى، كما أن أسعارها أيضاً أكثر تقلباً نظراً لصغر حجمها، وبالتالي يؤثر ذلك على 

 الصندوق بشكل سلبي بسبب التذبذب في سعر األسهم أو انخفاض أحجام التداول عليها.

 صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق لشركات المستثمر بها: المخاطر القانونية ل

معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها. وإن أي تأثير ناجم عن أي 
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المالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها، وبالتالي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمارات  قضية مع الغير يمكن أن تؤثر على السالمة

 التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة.

  :بما أن الصندوق يستثمر في أسواق األسهم، فسوف يقوم مدير الصندوق بفحص نشرات اإلصدار والقوائم المالية مخاطر عدم صحة البيانات

مستثمرين وذلك بشكل معقول. إال أنه توجد مخاطرة في حال إعطاء معلومة غير صحيحة أو إخفاء أو إهمال ألية معلومة جوهرية المتاحة لل

عن السهم في التقارير الدورية ونشرات اإلصدار، والتي قد تؤدي إلى اتخاذ مدير الصندوق قراراً استثماريا يمكن أن يؤثر على أداء 

 الصندوق بشكل سلبي.

 للمصارف التي يتعامل معها الصندوق قد يؤثر  –إن وجد  –إن انخفاض التصنيف االئتماني طر انخفاض التصنيف االئتماني ان وجد: مخا

 على قدرة تلك المصارف على تلبية التزاماتها تجاه الصندوق، مما قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

  :ودية على االستثمارات او المستثمرين او على الصندوق نفسه او على ظروف معينة قد تكون تطبيق الضرائب في السعمخاطر الضرائب

ذات صلة بمستثمر معين، والتي بدورها سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتكبدها مالك الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة 

جب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبين بشأن  باإلستثمار في الصندوق وإنخفاض في قيمة الوحدات الوحدات، وي

 الضرائب المترتبة على االستثمار في الصندوق وتملك الوحدات وبيعها.

  :من الصندوق اقل أداء يكون بأن الشرعية الهيئة من عليها والموافق الصندوق مدير من المتبعة الشرعية المعايير تشكل قدمخاطر الشريعة 

 في سلبايؤثر  قد الخيرية الجمعيات لصالح الموزعة األرباح تطهير عملية أن كما .نفسها الشرعية المعايير تتبع ال والتي المشابهة الصناديق

  .الصندوق أداء

 قد يستثمر الصندوق في استثمارات أخرى مثل الصناديق العقارية المتداولة  العقارية المتداولة: مخاطر االستثمار في الصناديقREITs  ،

مرتفعة المخاطر بحكم طبيعة االستثمارات العقارية، قد تؤثر الظروف االقتصادية سلبا في قيمة األصول العقارية  وتعتبر هذه االستثمارات

جد ضمان أن يقوم الصندوق العقاري المتداول بتوزيع األرباح على المستثمرين حيث العوائد اإليجارية و التحصيل وال يو والطلب عليها من

 مستمر وبناء عليه قد تؤثر قيمة تلك االستثمارات سلبا على أداء وعوائد الصندوق وسعر الوحدة. بشكل

عن أي من المخاطر المذكورة أعاله، دون يتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة 
 أي ضمان من جانب مدير الصندوق ماعدا اإلهمال المتعمد من مدير الصندوق.

 المخاطر تقييم آلية (5
جعة يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق وبشكل دوري بمرا

يقوم بها مدير الصندوق  وسيلةالصندوق، إنما تعتبر  مخاطرمتها لالستثمار، وذلك ال يخفف من درجة ءاستثمارات الصندوق وذلك لمعرفة مدى مال

 لتقييم المخاطر الخاصة باستثمارات الصندوق ومدى جدوى هذه االستثمارات. 

 

 الفئة المستهدفة لالستثمار بالصندوق (6
 مع األفراد واالعتبارين والجهات الحكومية الراغبين باالستثمار في صندوق يستثمر في أصول منوازنة متوافقة رينيستهدف الصندوق المستثم

 استثمارات أية فإن أكثر أو المشترك شخصين كون حالة الشريعة، والذين تنطبق عليهم شروط المالئمة لالستثمار في هذا الصندوق. وفي المعايير

ً  تعتبر ذلك( خالف يحدد لم )ما الصندوق في ً  ملكا ً  يفوضون المدير بالتصرف والذين األشخاص لهؤالء مشتركا  من الصادرة الخطية للتعليمات وفقا

 له السماح قبل عليه يتوجب فإنه محدودة ذات مسئولية شركة وصاية، أو شركة أو مؤسسة المشترك كون حالة وفي .منهم أي من أو كليهما

 اقتضى وإذا الوصاية، وصك األساسي والنظام اتفاقية المشاركة أو التأسيس التجاري وعقد سجله من بصور المدير تزويد الصندوق في باالستثمار

 في االشتراك طلب رفض في بالحق المدير ويحتفظ للمدير بصورة مرضية جميعها تقدم أن الشركة على إدارة مجلس قرارات من صور األمر

 .المقدمة المستندات من أي جزء عن المدير رضاء عدم حالة

 االستثمار حدود/قيود (7
ة إلى مدير الصندوق يلتزم في إدارة الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، باإلضاف

 هذه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. القيود المذكورة في

 

 العملة (8

عملة الصندوق، وفي حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة المحددة للصندوق فسيتم تحويل هذه المبالغ من قبل مدير اللاير السعودي هو 
 حدة.الصندوق حسب سعر الصرف السائد لدى المدير حينئذ، ويصبح االشتراك نافذاً فقط عند تسلم األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للو
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 و األتعابلعموالت مقابل الخدمات وا (9

 جميع أنواع المدفوعات من أصول الصندوق و مدير الصندوق تفاصيل (أ

 الرسوم والمصاريف المالية ةتوسط حجم أصول الصندوق خالل السنالرسوم والمصاريف كنسبة مئوية من م

 رسوم إدارة الصندوق 0.45%

 مصاريف التعامل عنها في التقرير الربع سنوي للصندوقتدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم اإلفصاح 

 تكاليف اجتماع مالك الوحدات تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق

 رسوم االستثمار في صناديق اخرى ندوقتدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للص

 تدفع من قبل مدير الصندوق

 الرسوم والمصاريف ألخرى

 رسوم الحفظ 

  مراجع الحساباترسوم 

 الرسوم الرقابية 

 رسوم اإلعالن المدفوعة لتداول 

 رسوم قياس المؤشر 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 

 مصاريف التمويل و االقتراض الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوقتدفع من قبل 

 المضافة القيمة ضريبة و الضرائب تدفع من قبل الصندوق بناء على التكاليف الفعلية و يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للصندوق

 

والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت والرسوم ووقت دفعها من دول لجميع الرسوم ج (ب

 قبل صندوق االستثمار

 رسوم إدارة الصندوق ، تستحق في كل يوم تقويم وتدفع في نهاية كل شهرأصول الصندوق صافي قيمةمن  سنويا   0.45%

ورسوم اخرى )حسبما يكون واجب تطبيقها( فيما يتعلق بأي سيكون الصندوق مسؤوال عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب 

  .من الخدمات التي تقدم للصندوق. سيتم خصمها حسب متطلبات هيئة الزكاة والدخل
 القيمة المضافة ةضريب

مصاريف مصاريف التعامل التي يتقاضاها الوسطاء للتعامل في األوراق المالية تدفع مباشرة من الصندوق. ويتحمل الصندوق أيضا 

 الصناديق المستثمر فيها ورسوم التعامل المتعلقة بالبيع والشراء في األسهم.
 مصاريف التعامل

 رسوم اإلشتراك .كحد أقصى تدفع مرة واحدة عند بداية االشتراك من قيمة استثمارات كل مشترك في الصندوق، وذلك لصالح مدير الصندوق 2% 

والتي سيقوم بدفعها للبنك المقرض وليس لهذه المصاريف قيمة محددة، بل تختلف من فترة جميع مصاريف التمويل الصندوق  يتحمل

 .للصندوق التقارير السنويةفي  عن هذه المصاريفاإلفصاح  ألخرى وسيتم
 مصاريف التمويل واالقتراض

ذلك حسب توجيهات الهيئة الشرعية للتطهير والمخصومة من الصندوق والفعلية  القيمةبناء على سيتم استبعاد و تطهير االستثمار 

 .للصندوق التقارير السنويةفي  عن هذه المصاريفاإلفصاح  للصندوق. وسيتم
 مبالغ التطهير

كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر رسوم الحفظ و الخدمات اإلدارية و 

 .والرسوم الرقابية ورسوم ترخيص المؤشر، وغيرها. مشمولة في رسوم أدارة الصندوق مراجع الحسابات
 المصاريف األخرى 

 مستوى على الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة إلى الصندوق تكاليف نسبة يوضح افتراضي جدول (ج

 .المتكررة وغير المتكررة التكاليف نسبة يشمل أن على ، الصندوق عمر خالل الوحدة ومالك ندوقالص

 العملة SAR التكرار

%0.45 شهريا    الصندوق إدارة رسوم 

 رسوم االشتراك %2 عند كل طلب إشتراك
 رسوم االسترداد NA عند كل طلب إسترداد

 رسوم الحفظ  NA  شهريا  
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 رسوم اإلدارة  NA  شهريا  

 رسوم موقع تداول  NA  سنويا  
 رسوم هيئة السوق المالية  NA  سنويا  
 رسوم المؤشر االسترشادي  NA  سنويا  

 رسوم مراجع الحسابات  NA  نصف سنوي
 أتعاب اللجنة الشرعية  NA  ربع سنوي
 أتعاب اعضاء مجلس اإلدارة  NA  سنويا  

رسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي ب يتعلق فيما فرضها يجوز التيتفاصيل مقابل الصفقات  (د

 الوحدات وطريقة احتساب ذلكيدفعها مالكو 

 رسوم االشتراك  % كحد أعلى من مبلغ االشتراك2ال تزيد عن 

 رسوم االسترداد ال يوجد رسوم مفروضة على االسترداد المبكر

 رسوم نقل الملكية ال ينطبق، مدير الصندوق ال يقدم خدمة نقل الوحدات

سياسة مديرالصندوق بشأن التخفيضات  المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح (ه

 والعموالت الخاصة.

 .سيتم ذكر وتحديد العموالت الخاصة التي يحصل عليها مدير الصندوق خالل السنة في التقارير السنوية التي تصدر للصندوق إن وجدت

 

 .)إن ُوجدت( المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (و
ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب ورسوم أخرى )حسبما يكون واجبًا تطبيقها( فيما يتعلق بأي من الخدمات سيكون الصندوق مسؤوال عن تحصيل 

سوف تؤدي هذه الضرائب التي يتكبدها الصندوق والتي قد تخصم منه الى خفض قيمة أصول وبالتالي خفض العوائد المتوقعة  التي تُقدم للصندوق.

 ين إستشارة  مستشاريهم الضريبين بشأن الضرائب المترتبة على اإلستثمار قبل اإلستثمار في الصندوق.على اإلستثمار. ويجب على المستثمر

 مدير الصندوق )إن ُوجدت(. يبرمهابيان أي عمولة خاصة  (ز
 في التقارير السنوية التي تصدر للصندوق إن وجدت. السنة خالل الصندوق مدير عليها يحصل التي الخاصة العموالت وتحديد ذكر سيتم

مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو  (ح

 لاير سعودي100,000الوحدات خالل سنة استثمارية بعملة الصندوق لمبلغ  يمن قبل مالك

 الرسوم والمصاريف مئوية نسبة مبلغ الرسوم صافي أصول الصندوق تكرار الخصم

 مبلغ االشتراك   100,000 

 رسوم االشتراك %2 2,000  مرة واحدة عند االشتراك وتخصم من مالك الوحدات

 صافي قيمة االشتراك   98,000 

 رسوم إدارة الصندوق %0.45 441  مرة واحدة سنوياً وتخصم من أصول الصندوق

 مصاريف التعامل 0.001% 0.98  

 إجمالي مصروفات الصندوق 0.45% 441.98  

 
97,558.02 

  
صافي قيمة االستثمار بعد خصم 

 *إجمالي الرسوم في نهاية السنة

 
 * بإفتراض عدم وجود ربح أو خسارة للصندوق

 :يم والتسعيريالتق (10

 .الصندوق يملكه أصل كل تقييم كيفية عن مفصل بيان (أ
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تحديث متاح لقيمة الصناديق التي يستثمر بها الصندوق، وقيمه أسهم الشركات والصكوك التي يتم احتساب صافي قيمة األصول على أساس اخر 
م هو يوم يحملها الصندوق، باإلضافة إلى األرباح وتشمل األرباح المتراكمة والموجودات النقدية حتى إقفال يوم التقويم، على أن يكون يوم التقوي

سواق التي يستثمر الصندوق أصوله فيها، وفي حال كانت يوم التقويم ليس يوم عمل في المملكة العربية عمل في المملكة العربية السعودية و في األ
السعودية و األسواق مغلقة سوف يكون يوم التقويم في يوم التقويم التالي حيث تكون االسواق مفتوحة ويستطيع مدير الصندوق الحصول على 

 .أسعار الوحدات للصناديق المستثمر بها

 وتكرارها ،يمينقاط التقيان عدد ب (ب
لشركات يتم تقويم الصندوق في يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع ويعتمد التقويم على قيمة الصناديق التي يستثمر بها الصندوق وقيمه أسهم ا

يوم عمل واحد من يوم التقويم في حوالي  والصكوك التي يحملها الصندوق بسعر اإلقفال في يوم التقويم . إن احتساب صافي قيمة األصول يجري بعد
 الساعة السابعة مساء  بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 يم أصول الصندوق أو خطأ في التسعيرياإلجراءات المتخذة في حالة الخطأ في تقج( 
يعتمد مدير الصندوق في تقويم أصول الصندوق على فريق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقويم وتسعير أصول الصندوق بطريقة صحيحة 

قوم وسليمة، في حالة الخطأ الغير مقصود فإن مدير الصندوق سيقوم بتصحيح سعر الوحدة المعلن عنه في موقعه اإللكتروني والمواقع األخرى،و ي

 ندوق بتوثيق ذلك. مدير الص

وسيقوم مدير الصندوق بالتواصل مع كل مشترك في الصندوق على سعر الوحدة الخاطئ، وسيتم تعويض/خصم ما يعادل الفرق بين السعر الصحيح 

 والسعر الخاطئ لكل مشترك قام باالسترداد أو االشتراك على سعر الوحدة الخاطئ.  

ن سعر الوحدة فإن مدير الصندوق سيقوم بإبالغ الهيئة واإلفصاح عن الخطأ على موقعه اإللكتروني % أو أعلى م0.5إذا كانت نسبة الخطأ تمثل 

 ئحة صناديق اإلستثمار .الالصندوق وفقاً ل"تداول" وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير  لشركة تداول السعوديةوالموقع اإللكتروني 

 ئحة صناديق اإلستثمار .الوفقاً لخطاء التقويم والتسعير ضمن تقاريره للهيئة سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجميع ا

 .واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر احتساب طريقة تفاصيل بيان د(

والمصروفات المتراكمة للصندوق لاير سعودي، ويتم احتساب صافي قيمة األصول بطرح المستحقات  10لقد تم تحديد القيمة األولية للوحدة بمبلغ 
ريخ من إجمالي قيمة أصول ذلك الصندوق، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على مجموع عدد وحدات الصندوق القائمة في تا

 ذلك التقويم.

 وتكرارها مكان و وقت نشر سعر الوحدةه( 

( www.saudiexchange.saالمالية "تداول" ) لشركة تداول السعوديةالموقع اإللكتروني ستكون أسعار الوحدات متاحة للمستثمرين مجاناً في 

(، وسوف يتم نشرها بعد يوم واحد من يوم التقويم المعني قبل الساعة www.sabinvest.com) األول لإلستثماروالموقع اإللكتروني لشركة 

 .ذلك بعدد أيام التقويم للصندوقالسابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتكرر 

 ت:التعامال (11

 بيان يوضح تفاصيل الطرح األولي، مثل تاريخ البدء والمدة والسعر األولي. (أ

 لاير للوحدة في ذلك الوقت. 10م بسعر أولي هو  2004ديسمبر  28بدأ قبول االشتراكات في الصندوق بتاريخ  

 تعامل أّي يوم في واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية والمواعيد المحدد التاريخ يوضح بيان (ب

 .واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق مدير ومسؤوليات

مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بالنسبة لتقويم يوم األثنين،  4:30آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة 

 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم االثنين بالنسبة لتقويم يوم األربعاء. 4:30 وقبل الساعة

واالسترداد ،بما في ذلك مكان تقـديم الطلبـات والمـدة بيـن طلب اإلسترداد  يوضح إجراءات االشتراك بيان (ج

 ودفع متحصالت اإلسترداد أو نقل الملكية )حيثما ينطبق(.

 :نموذج االشتراك باإلضافة إلى توقيع  شروط وأحكام الصندوق  وتوقيع يجب على الراغب في االشتراك بالصندوق تعبئة إجراءات االشتراك

ح وتسليمها إلى مدير الصندوق عن طريق أحد المراكز االستثمارية للشركة مصحوبة بمبلغ االشتراك، كما أنه يجب على الراغب في االشتراك فت
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واستيفاء جميع المتطلبات لذلك. كما أنه يمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق عن طريق القنوات اإللكترونية بعد  حساب استثماري لدى الشركة

اإللكترونية، وسوف يكون االشتراك عبرها مرتبطاً بوصول المعلومات لمدير الصندوق بنجاح، ولن يتحمل  األول لإلستثمار شركةتفعيل خدمات 

عن فشل االشتراك إلكترونياً ألسباب خارجة عن إرادته، أو عن أي مطالبة بفرص ضائعة أو خسارة من قبل المشترك،  مدير الصندوق أي مسؤولية

 باستثناء حاالت اإلهمال أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق.

 :يجوز لحامل الوحدات طلب استرداد كل أو جزء من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج  إجراءات االسترداد

األول  شركةاالسترداد وتسليمه إلى مدير الصندوق عن طريق أحد المراكز االستثمارية للشركة أو عبر القنوات اإللكترونية بعد تفعيل خدمات 

ن االسترداد عبرها مرتبطاً بوصول المعلومات لمدير الصندوق بنجاح، ولن يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية اإللكترونية، وسوف يكو لإلستثمار

قيمة  عن فشل االسترداد إلكترونياً ألسباب خارجة عن إرادته، باستثناء حاالت اإلهمال أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق. وسيتم دفع

 التالي ليوم التقويم المعتمد. الرابعقبل نهاية يوم العمل الوحدات المستردة للمستثمرين 

 الصندوق وحدات في التعامل على قيود أيّ  يوضح بيان(  (د

 يوم بالنسبة لتقويم الخميس يوم السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة قبل هو واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد آخر
 .األربعاء يوم لتقويم بالنسبة االثنين يوم السعودية العربية المملكة بتوقيت مساء 4:30 الساعة وقبل األثنين،

 

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت. (ه  بيان يوضح الحاالت التي يؤجَّ

 
 :الحاالت التاليةيجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلبات استرداد ليوم التعامل التالي في أي من 

  من إجمالي عدد الوحدات القائمة، فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية االسترداد، 10في حالة تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في أي يوم تعامل %

 % بالنسبة لهذا الصندوق. 10جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به، وهو 

  في أحد األسواق الرئيسية للصندوق بشكل عام، أو فيما يتعلق بجزء من أصول الصندوق، والتي يعتقد مدير الصندوق بأنها إذا تم تعليق التداول

 تؤثر على قيمة األصول الصافية للصندوق، يجوز لمدير الصندوق تأخير أو تأجيل االسترداد ليوم التعامل القادم

 هذه الشروط  فيتثمار الخاص بالمشترك في الصندوق إلى ما دون الحد األدنى الموضح وإذا ما تسبب أي استرداد للوحدات في تخفيض االس

 واألحكام، فإنه سيتم استرداد كامل قيمة االستثمار، وتدفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق.

 كما أنه يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات في أي من الحاالت التالية:

  طلبت الهيئة ذلكإذا 

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق 

 شكل عام إذا ُعلق التعامل في أحد األسوق الرئيسية  التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما ب

 ي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوقوإما بالنسبة إلى أصول الصندوق الت

  يجوز لمدير الصندوق ألي حدث سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل االتصاالت أو إخفاق في نظام التحويل العالمي لألموال أو

الموعد إقفال السوق أو القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق إرادته ومسؤوليته أن يعلق التعامل في الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من 

 النهائي المحدد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد. 

ة وفي حال تعليق التعامل في الصندوق، يتم حساب صافي قيمة األصول وكافة االشتراكات/االستردادات وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدار

 صول في الصندوق غير عملي أو غير ممكن.الصندوق إذا ما أدت الظروف المذكورة أعاله إلى اعتبار امتالك أو بيع أو تقويم األ

ل التي االسترداد طلبات اختيار بمقتضاها يجري التي اإلجراءات بيان (و  .ستؤجَّ

شكل في حال تأجيل االسترداد من الصندوق حسب الحاالت المذكورة في هذه الشروط واالحكام و الئحة صناديق اإلستثمار ، سيتم تنفيذ الطلبات ب
حد األعلى الـ التناسبي خالل يوم االسترداد، ويتم نقل وتنفيذ كافة طلبات االسترداد المستلمة حسب أولويتها في دورة التقويم التالية مع مراعاة نسبة 

10%  ً   .كما هو موضح في هذه الشروط واالحكام في الشروط واألحكام دائما

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل المنظمة األحكام وصف (ز

 اليقدم مدير الصندوق خدمة نقل ملكية الوحدات.  
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 استردادها أو أونقلها فيها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمة أو لعدد األدنى الحد بيان (ح

  خمسة آالف لاير سعودي( 5,000الحد األدنى لالشتراك هو( 

  ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو( 

  ألفان وخمسمائة لاير سعودي( 2,500الحد األدنى لالسترداد هو( 

  آالف لاير سعودي()خمسة  5,000الحد األدنى للرصيد المتبقي هو 

بيان تفصيلي عن أّي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، واإلجراء المتخذ في حال عدم ط(  (ط

 الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.

 ال ينطبق.

 :التوزيع سياسة (12

 يُطالَب بها. بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي الأ( 

 
ى لن يتم توزيع أرباح بل يضاف دخل وأرباح االستثمارات إلى أصول الصندوق، بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح االستثمارات والذي ينعكس عل

 قيمة وسعر الوحدة. 

 )حيثما ينطبق(.التوزيعالتقريبي لالستحقاق وتاريخ ب( ال
 ال ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرباح المتحصلة من االستثمارات في الصندوق. 

  اتتوزيعال دفعكيفية بيان حول  (ج
 ال ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرباح المتحصلة من االستثمارات في الصندوق.

  الى مالكي الوحدات تقديم التقارير (13

  والقوائم المالية األولية والسنوية. المتعلقة بالتقارير السنوية، بما في ذلك البيان ربع السنويالمعلومات  (أ
  )( من الئحة 3وفقاً لمتطلبات الملحق رقم ).سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة

 الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.صناديق االستثمار، ويجب على مدير 

 ( 3سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة التتجاوز )من نهاية فترة التقرير كما هو موضح في من هذه الشروط  أشهر

 واألحكام.

 هذه  في االماكن وبالوسائل المحددة في وذلك ائمالقومن نهاية فترة يوم عمل ( 30األولية وتتاح للجمهور خالل ) تعد القوائم المالية

 الشروط واألحكام.

 السنوي ربع البيان بنشر الصندوق مدير سيقوم  ً  المعني. الربع نهاية من أيام (10) ال تتجاوز مدة ( خالل4رقم ) الملحق لمتطلبات وفقا

 في األصول السابقة قيمة صافي أرقام جميع وإتاحة مقابل، دون الوحدات لمالكي للصندوق الحالية األصول قيمة صافي سيتم إتاحة 

 .الصندوق لمدير المسجلة المكاتب
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 الصندوق. معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يُِعّدها مدير (ب
  

( 60الصندوق بأي أخطاء خالل )سيتم توفير التقارير على موقع االلكتروني لمدير الصندوق و موقع سوق المال "تداول". ويجب إخطار مدير 

ر على يوماً تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقاري

 (.www.saudiexchange.sa) لشركة تداول السعودية( والموقع اإللكتروني www.sabinvest.comموقع مدير الصندوق )

ة لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من مدير الصندوق عن طريق زيار

لشركة وطلبها مباشرة، أو عن طريق الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو الموقع اإللكتروني  شركة األول لإلستثمارية لأحد المراكز االستثمار

 "تداول". تداول السعودية

 

 .السنوية المالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويد وسائل عن ج( معلومات
السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من مدير الصندوق عن طريق زيارة لمالك الوحدات الحق بالحصول على نسخة من القوائم المالية 

لشركة وطلبها مباشرة، أو عن طريق الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو الموقع اإللكتروني  شركة األول لإلستثمارأحد المراكز االستثمارية ل

 "تداول". تداول السعودية

  

 .السنة تلك نهاية تاريخ ذكر مع للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول بتوافر يفيد إقرارد( 
 ديسمبر لكل سنة مالية. 31يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم المالية المراجعة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 

 

 

 مجاناً عند طلبها. للصندوقإقرار يفيد بااللتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة ه( 
 

 .الوحدات على تمت التي الحركات جميع ذلك في بماالقوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا عند طلبها  بتقديم الصندوق مشغل يلتزم

 الوحدات: مالكي سجل (14

 .بيان بشأن إعداد سجّل محّدث لمالكي الوحدات، وحفظه في المملكة (أ
 

الوحدات في الصندوق الحصول على معلومات السجل الخاصة باستثماره في الصندوق عن طريق أحد المراكز االستثمارية للشركة يستطيع مالك 

دوق أو الموقع االلكتروني للشركة، بعد الدخول على حساب العميل الخاص في الموقع والذي يتطلب التسجيل في هذه الخدمة. كما يقوم مدير الصن

 مالكي الوحدات في المملكة العربيه السعودية بحفظ معلومات سجل

 

 

 .(الحصول منه على السجل مثل المكان الذي يمكن لمالكي الوحدات)بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات ( ب
 

الهيئة عند طلبها، كما سيتم سيُعد مشغل الصندوق سجالً محدثاً لمالكي الوحدات وحفظه في المملكة العربية السعودية، وسيتم إتاحة السجل لمعاينة 

 تقديم السجل الخاص بأي مالك وحدات مجاناً عند طلبه.

 :الوحدات مالكي اجتماع (15

 

 .الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى فيها يُدعى التي فالظرو بيان (أ

 يحق لمدير الصندوق دعوة مالك وحدات الصندوق إلى اجتماع مالك الوحدات عند الحاجة.

  ( أيام من تسلم طلب مكتوب من أمين الحفظ.10بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة )سيقوم مدير الصندوق 

http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 ( أيام من تسلم طلب مكتوب من مالك أو أكثر من مالكي 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة )

 لي قيمة وحدات الصندوق. % على األقل من إجما25الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 
 .الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات بيان (ب

 
  في حال استوفى طلب االجتماع احد المتطلبات في هذه الشروط واألحكام، فإن مدير الصندوق سيقوم بدعوة مالك الوحدات في

"تداول"  شركة تداول السعودية( وموقع www.sabinvest.comالصندوق وذلك عن طريق اإلعالن في موقعة اإللكتروني )

(www.saudiexchange.sa باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن طريق إرسال رسائل نصية او بريد الكتروني إلى مالك ،)

( يوماً قبل االجتماع، 21( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرون )10الحفظ قبل عشرة ) الوحدات وأمين

 وسوف يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ  االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة. وسيتم إرسال نسخة من ذلك اإلشعار للهيئة.

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25حال حضر االجتماع مجتمعين من يملك  ويكون االجتماع صحيحاً ومكتمل النصاب في % 

  أيام من تاريخ االجتماع عن  5، فإن لمدير الصندوق الحق في عقد اجتماع ثاني قبل المذكور في هذه الفقرةإذا لم يستوفى النصاب

"تداول"  شركة تداول السعودية( وموقع www.sabinvest.comطريق اإلعالن في الموقع اإللكتروني )

(www.saudiexchange.sa باإلضافة إلى إرسال إشعار كتابي او عن طريق إرسال رسائل نصية وبريد الكتروني إلى مالك ،)

 يحاً وقراراته ملزمة أي كانت نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.الوحدات و أمين الحفظ، ويعد االجتماع الثاني صح

 
 .الوحدات مالكي اجتماعات في تالتصوي وحقوق الوحدات مالكي تتصوي طريقة يوضح بيانج( 

 
التصويت واتخاذ في حال استيفاء المتطلبات في الشروط واألحكام فإن لمالك الوحدات الذين حضروا شخصياً أو باإلنابة بصفة رسمية الحق في 

 القرارات نيابة عن باقي مالك الصندوق، حيث يحق لهم التصويت كالتالي:

 .يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق 

 .التصويت يكون إما بالحضور شخصياً، أو بتعيين وكيل لتمثيل مالك الوحدات في االجتماع 

 ا يراه مناسب قانونياً توكيل أحد مالكي الوحدات لوكيل للحضور والتصويت عنه في االجتماعات، وذلك يقبل مدير الصندوق و حسب م

 التوكيل يجب أن يكون كتابياً ومصدقاً من إحدى الجهات الرسمية والمخولة بذلك او من مدير الصندوق. 

 اراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قر

 التي تضعها الهيئة.

 

 :الوحدات مالكي قوقح (16

 

 قائمة حقوق مالكي الوحدات (أ

 يحق لمالكي الوحدات اآلتي:

 الحصول على نموذج تأكيد االشتراك في الصندوق 

 الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل 

 تكون الوحدات المشترك فيها ملكاً لمالك الوحدات الذي اشترك في الصندوق 

  حق لمالك الوحدات ممارسة حقوقه المرتبطة في الوحدات بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، حقوق التصويت في اجتماعات

 مالكي الوحدات

 لصندوق في فروع مدير الصندوق أو الموقع اإللكتروني )علماً االطالع على صافي قيمة وحدات الصندوق بشكل دوري وبعد كل تقويم ل

 بأنها ستكون متوفرة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية"تداول"(

 أنها ستكون متوفرة في الموقع الحصول على التقارير السنوية والقوائم المالية األولية المعدة من قبل مدير الصندوق عند الطلب )علماً ب

 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية"تداول"(

  في شروط وأحكام الصندوق األسايةالموافقة على التغيرات 

 لة وتوفيرها لمالك تحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتُظهر الرسوم الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعد

 الوحدات في موقع مدير الصندوق وموقع شركة تداول السعودية "تداول"

 الحصول على التقارير حسب ما تنص عليه متطلبات الئحة صناديق االستثمار 

 دفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات من قبل مدير الصندوق في األوقات المحددة لذلك 

http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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  االستثمار مدة للصندوق ولم تنّص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق

ً  21إشعار ُمالك الوحدات برغبته في إنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن   يوماً تقويميا

 ة أخرى من الوحداتال يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها اإلخالل بحقوق مالكي فئ 

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 .يديره العام الذي للصندوق أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسة (ب

 

.ويفوض مالك الوحدات مدير  لشركة تداول السعوديةتتوفر سياسة مدير الصندوق في التصويت في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني 

 الصندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات الغمومية للشركات المستثمر بها.

 :الوحدات مالكي مسؤولية (17

 وق.عدا عن خسارة االستثمار فإن مالك الوحدات ليس مسؤوالً عن أي ديون أو التزامات للصند 

  ولكن يكون المشتركون مسؤولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية الصحيحة في كافة األوقات، باإلضافة إلى معلومات

التواصل مثل رقم الجوال والبريد اإللكتروني، وعن إعالم مدير الصندوق فوراً بأي تغيير في العناوين. وفي حال عدم تزويد المشتركين 

بالعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عدم إرسال البريد، بما في ذلك البيانات واإلشعارات المتعلقة باستثماراتهم في مدير الصندوق 

الصندوق، فإن المشتركين يوافقون بموجب هذا على حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية وعلى التنازل عن حقوقهم أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويدهم بالبيانات أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة 

تتعلق باالستثمار، أو تلك التي تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة 

 في أي كشف أو بيان أو أية معلومات أخرى.

 :الوحدات خصائص  (18
 

 .سيقوم مدير الصندوق بإصدار نوع واحد من الوحدات، وتمثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية في الصندوق 

 .إجمالي قيمة الوحدات المصدرة يمثل إجمالي صافي قيمة الصندوق 

 :الصندوق وأحكام شروط في التغييرات (19

بموجب الئحة صناديق  المحددة والموافقات واإلشعاراتحكام الصندوق أر شروط ويحكام المنظمة لتغيألبيان ا (أ

 االستثمار.

ة يجوز للمدير طبقاً لتقديره تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة الرقابة الشرعي

 واألحكام بالصيغة التالية:)عند الحاجة(. وتختلف أنواع الموافقات الالزمة لهذه التغيرات باختالف نوع التعديل في الشروط 

  في حال كون التعديل المقدم من قبل مدير الصندوق تعديالً أساسياً في شروط وأحكام الصندوق حسب تعريف الئحة صناديق االستثمار

بات الالئحة من الالئحة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتطبيق متطل 62للتعديالت األساسية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المادة رقم 

 لمثل هذا التغيير.

  في شروط وأحكام الصندوق حسب تعريف الئحة صناديق أساسياً غير تعديالً في حال كون التعديل المقدم من قبل مدير الصندوق

من الالئحة، فإن مدير الصندوق سيقوم بتطبيق  63الصادرة عن هيئة السوق المالية في المادة رقم  الغير أساسيةاالستثمار للتعديالت 

 متطلبات الالئحة لمثل هذا التغيير.

 االجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق بيان  (ب

هذه الشروط واالحكام و االعالن عن هذه التغيرات في موقع تداول وموقع مدير الصندوق وذلك قبل تاريخ سريان  فيسيتم االعالن عن التغيرات  

 التغير حسب تصنيف كل تغير. باالضافة الى أرسال إشعار كتابي )رساله نصية او خطاب على البريد المسجل، او عن طريق البريد اإللكتروني(

 خالل فترة االبالغ.
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 :االستثمار صندوق صفيةوت إنهاء (20

أحكام الئحة الصناديق  بموجب بذلك الخاصة واإلجراءات االستثمار، صندوق إنهاء تستوجب التي الحاالتأ( 

 االستثمار
 

 االستثمار صناديق الئحة أحكام

  ًيحتفظ مجلس إدارة الصندوق بناء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق، وذلك بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 يوماً من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق، دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق  21برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن 

 فسيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فور انتهاء تلك المدة وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً إذا كانت مدة الصندوق العام محددة ،

 يوماً. 21في قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن 

 ( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق5عند حصول حدث معين، يتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل ) . 

 

 االستثمار االجراءات المتبعة لتصفية الصندوقب( معلومات عن 

  

 عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته. لشركة تداول السعوديةسيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني 

  في حال تم تصفية أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإعالن نتائج تصفية الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 .لشركة تداول السعوديةوالموقع اإللكتروني 

 له وحداتهم إلى سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من حصيلة هذه التصفية على المشتركين بنسبة ما تمث

 إجمالي الوحدات التي يثبت المدير بأنها صادرة آنذاك.

  شركة تداول السعوديةحذف اي معلومات للصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق و موقع . 

 .إغالق الحسابات البنكية واإلستثمارية الخاصة بالصندوق 

  الحصول على موافقة مجلس  سيتميحقق مصلحة مالكي الوحدات، و الصندوق بماإعداد خطة وإجراءات إنهاء بمدير الصندوق سيقوم

 على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. (حيثما ينطبق) إدارة الصندوق

 يوماً من  )21 (إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءاتبمدير الصندوق  سيقوم

 حكام.األشروط وهذه الاإلخالل ب التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون

 الئحة أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في  (10) إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل سيتم

 .صناديق االستثمار

 بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة لشركة تداول السعوديةاإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني بمدير الصندوق  سيقوم 

 .انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته ، عن(حيثما ينطبق)

 خالل  االستثمار الئحة صناديقمن ( 14)الملحق  تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلباتبمدير الصندوق  سيقوم

الصندوق أو تصفيته، متضمنًا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة  يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء (70)مدة ال تزيد على 

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. الالحقة

 

 .أصول الصندوق من تخصم أتعاب أي الصندوق مدير يتقاضى ال الصندوق، مدة انتهاء حال فيج( 

 مدير الصندوق (21

 

 اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته (أ

 .شركة األول لإلستثمار 
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يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن التزام أحكام الئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية 

. ويعد مدير الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب الماليةمؤسسات السوق بموجب أحكام االئحة والئحة 

 احتياله أو اهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 

 وتاريخه   الصادر عن هيئة السوق المالية رقم الترخيص (ب

 .م 22/07/2007هـ الموافق  08/07/1428، بتاريخ 07077-37الترخيص رقم 

 

 مدير الصندوقل لمسجل وعنوان المكتب الرئيس عنوانال (ج
 

هاتف مجاني: 011 4163133: هاتف 11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 

8001242442 

 

 

 معلومات يتضمن بمديرالصندوق مرتبط إلكتروني موقع أيّ  وعنوان الصندوق، لمدير اإللكتروني الموقع د( عنوان

 االستثمار)إن وجد( صندوق عن

 
 www.sabinvest.comالموقع اإللكتروني: 

 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق (ه
 

 مليون لاير سعودي.  840قد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 

 توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقةملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع  (و

 
لاير سعودي للعام السابق، وبلغت إيرادات  724,156,0000لاير سعودي مقارنة بمبلغ  734,210,000قد بلغ مجموع األصول للشركة مبلغ 

 15,297,000صافي خسارة السنة مبلغ لاير سعودي للعام السابق، وبلغ  43,395,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ  40,166,000الشركة مبلغ 

 لاير سعودي للعام السابق. 1,787,000لاير سعودي مقارنة بخسارة 

 

 االستثمار بصندوق يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق لمدير األساسية األدوار (ز
 إدارة الصندوق 

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 طرح وحدات الصندوق 

 حساب سعر وحدة الصندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق عند نقطة تقويم الصندوق 

 نشر التقارير الخاصة بالصندوق لمالك الوحدات 

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأن المعلومات التي بهما صحيحة وغير مضللة 

 لصندوق، وضمان سرعة التعامل معها وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات ا 

  االلتزام بطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيئة الصادرة من الئحة صناديق االستثمار عند الطلب 

 تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها  

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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همية جوهرية، أو من الممكن أن تكون تتعارض مع أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أ (ح

 أنشطة صندوق االستثمار
  

ال يوجد هناك أي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق وفي حال حدوث تعارض 

ات المتعبه لضمان تقديم مصلحة الصندوق )مالكي الوحدات( ءاالجراالصندوق للنظر في سيقوم مدير الصندوق باالفصاح عنه الى مجلس إدارة 

 على مصلحة مدير الصندوق.

 .الباطن من صندوق مدير تعيين في الصندوق مدير حق بيانط( 

   

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام المخولة له، وهم كاآلتي: 

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ 

  للقيام بمهام التدقيق والمراجعةمراجع الحسابات 

 

 عزل مدير الصندوق أو استبدالهالمنظمة لحكام األ (ي

 
 بعزل مدير الصندوق أو استبداله في الحاالت التالية: ان تقوميحق لهيئة السوق المالية أن 

  مؤسسات السوق دون إشعار الهيئة بموجب الئحة  إدارة االستثمارات و تشغيل الصناديقإذا توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط

 المالية

  أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة إدارة االستثمارات و تشغيل الصناديقإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط 

  قإدارة االستثمارات و تشغيل الصناديتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط 

 إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية 

  وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير الصندوق، أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر

 على إدارة أصول الصندوق

  بناء على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهريةأي حالة اخرى ترى الهيئة 

 

 الصندوقمشغل  (22

 

الصندوق مشغل أ( اسم  
  

 شركة األول لإلستثمار

 

وتاريخه المالية، السوق هيئة عن الصادر الترخيص رقم ب(  

 م 22/07/2007هـ الموافق  08/07/1428الصادر بتاريخ  07077-37ترخيص رقم 

الصندوق لمشغل العمل وعنوان المسجل العنوان ج(  
  

هاتف مجاني:  4163133011هاتف:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 

8001242442 

 www.sabinvest.comالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.hsbcsaudi.com/
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ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثماربيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ( د  
 

 يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل الصندوق. 

 يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق. 

  االستثماروحفظه في المملكة وفقا لمتطلبات الئحة صناديق  مالكي الوحداتسجل يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث. 

 يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزيع االرباح إن وجدت حسب سياسة التوزيع المنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام. 

 يقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك واالسترداد حسب المنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام. 

 تقييما كامال وعادال وحساب سعر وحدات الصندوق يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم اصول الصندوق. 

 

 صندوق من الباطن مشغلتعيين الصندوق في  ه( بيان حق مدير

  مشغل للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى كيحق لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل

مشغل الصندوق رسوم ومصاريف أي مشغل الصندوق من الباطن من موارده أصوله بعد إبالغ مدير الصندوق، وسوف يتحمل 

 الخاصة.

 .حتى تاريخ إعداد هذه الشروط واألحكام، فإن مشغل الصندوق لم يكلف طرف ثالث بأعمال متعلقة بالصندوق 

 
المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار( و  
 

 
لصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغل للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى أصوله بعد إبالغ يحق لمشغل ا

 .مدير الصندوق

 

 أمين الحفظ (23

 حفظ الاسم أمين  (أ

 شركة البالد المالية

 

 وتاريخة رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالي (ب

 2008مايو  25الصادر بتاريخ  37-08100ترخيص رقم 

 حفظ المين المسجل وعنوان العمل ألعنوان ج( ال

 عنوان أمين الحفظ هو كاآلتي:  

 السعودية العربية، المملكة 11411، الرياض  140الموقع: ص . ب. 

 003636 9200 966+الهاتف: 

 custody@albilad-capital.com  البريد:

 www.albilad-capital.com الموقع األلكتروني:

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار هومسؤولياتألمين الحفظ األدوار األساسية  د( بيان

  حفظ أصول الصندوق 

  المحلية لصالح الصندوقفتح حساب خاص للصندوق باسمه في أحد البنوك 

mailto:custody@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 فصل أصول الصندوق وتسجيل األوراق المالية للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق 

 حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه الصندوق 

 إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق 

  إدارة العملية النقدية للصندوق من خصم مبالغ االستثمار ومصاريف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق 

 لن يكون أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن مديًرا الصندوق او تابعاً لمدير الصندوق من الباطن 

  تجاه مدير الصندوق ومالكي  لشروط و أحكام الصندوق  وأمين الحفظ مسؤول عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار

 الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد

 يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات 

 الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن اتخاذ االجراءات اإلدارية 

 من الباطنفي تعيين أمين حفظ حفظ الأمين ه( بيان حق 

لحفظ من يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن، ويدفع مصاريف وأتعاب أمين ا

حفظ المكلف أو أمين الحفظ من الباطن شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ من قبل هيئة السوق موارده الخاصة، ويجب أن يكون أمين ال

 في المملكة.  مؤسسات السوق الماليةالمالية حسب الئحة 

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمارو( 

أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى أصوله. بعد إبالغ مدير يحق ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر 

 الصندوق، وسوف يتحمل أمين الحفظ رسوم ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 عزل أمين الحفظ أو استبدالهالمنظمة لحكام ز( بيان األ

 بعزل مدير الصندوق أو استبداله في الحاالت التالية: ومتقيحق لهيئة السوق المالية أن 

  مؤسسات السوق الماليةالئحة إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب 

 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة 

  إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظتقديم طلب الى الهيئة من أمين الحفظ 

 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية 

 يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحاالت التالية: 

 ول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات. يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معق

 ويجب اشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

  تداول" عن قيامه بعزل أمين الحفظ وتعيين أمين  لشركة تداول السعوديةاإلفصاح  فوًرا في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني"

 الحفظ البديل. 

 يوماً من تاريخ  30حفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خالل في حالة عزل أمين ال

استالم أمين الحفظ المعزول لإلشعار الكتابي، وعلى أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى 

 أمين الحفظ المعين بديالً. 

 الصندوقمجلس إدارة  (24

 .العضوية نوع بيان مع الصندوق، إدارة مجلس أسماء أعضاء (أ

 وهم: .األول لإلستثماريشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من أعضاء مستقلين واعضاء تابعين لشركة 

 )عضو غير مستقل( رئيس المجلس –حمد ابراهيم الوشمي  .1

 )عضو غير مستقل( رحاب صالح الخضير .2

 )عضو مستقل( التويجريطارق سعد عبدالعزيز  .3

 )عضو مستقل( علي صالح علي العثيم .4
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 عبدالرحمن ابراهيم المديميغ )عضو مستقل( .5

 .الصندوق إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نبذة ذكر  (ب
 

 الخبرات و المؤهالت الوظيفة الحالية
أسماء أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق

الرئيس التنفيذي للمخاطر 

واإللتزام لشركة إتش إس 

 سي العربية السعوديةبي 

(2021) 

 (2018رئيس اإللتزام، إدارة اإللتزام لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ) -

 (2020عضو لجنة المراجعة لشركة نجم للتأمين ) -

 (2016رئيس تجربة العمالء، إدارة تجربة العمالء في بنك ساب ) -

هولدينغز بي ال سي، لندن، المملكة المتحدة تكليف عالمي مع إدارة اإللتزام العالمية إلتش إس بي سي  -

(2016) 

 (2014رئيس اإللتزام للخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات، إدارة االمتثال لبنك ساب ) -

 (2010الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات لبنك ساب ) –كبير مدراء أداء األعمال والتخطيط  -

 (2009ساب ) أداء األعمال والتخطيط لبنكمدير  -

 (2003الشركات الكبرى والهيئات الحكومية لدى البنك العربي الوطني ) -مدير العالقات  -

 (2002مسؤول ائتمان قروض المستهلكين لدى البنك العربي الوطني ) -

 (2002مشرف وحدات التوصية والتحقق من االتصاالت لدى البنك العربي الوطني ) -

 (2002العربي الوطني )مشرف وحدة حساب الحزمة لدى البنك  -

 (2000مدير صالة العرض لدى شركة جرير ) -

 (2009ماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان دييغو ) -

 (2000بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ) -

 –حمد ابراهيم الوشمي 

 رئيس المجلس

 )عضو غير مستقل(

 –الرئيس التنفيذي للعمليات 

األول لشركة  إدارة األصول

 لالستثمار

(2022) 

 (2020إدارة األصول لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ) –الرئيس التنفيذي للعمليات  -

 (2019) إدارة االصول إلتش إس بي سي العربية السعودية –كبير مدراء محلل اداء االستثمار  -

 (2016االصول إلتش إس بي سي العربية السعودية ) إدارة – االستثمار اداء محلل -

 (2014االصول إلتش إس بي سي العربية السعودية ) إدارة – االستثمار اداء محلل مساعد -

 (2014التنظيمي إلتش إس بي سي العربية السعودية ) اإللتزام مساعد، مدير -

 (2012الرياض ) في بنك ) واالستثمارات الخزينة ( مالي محلل مساعد -

 (2013المتحدة ) المملكة ، درم جامعة من المالية اإلدارة في ماجستير -

 (2010الشرف ) مرتبة مع اليمامة جامعة من المالية اإلدارة في بكالوريوس -

 رحاب صالح الخضير

 )عضو غير مستقل(

رئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت وعضو غير 

مستقل في مجلس إدارة 

شركة ثوب األصيل و 

عضًوا في جمعية االقتصاد 

 السعودية

(2018) 

 (2010االسهم بشركة نسيل القابضة ) مدير استثمارات -

 (2008نائب الرئيس التنفيذي العام للوساطة بشركة وساطة كابيتال ) -

 (2004كبير وسطاء في الجزيرة كابيتال ) -

 (1998الخدمات المصرفية الخاصة بمجموعة سامبا المالية ) -مدير عالقات  -

 (2015بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة العربية المفتوحة ) -

 (2010المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، دبلوم إدارة أعمال ) -

طارق سعد عبدالعزيز 

 التويجري

 )عضو مستقل(

 رجل أعمال

 (2012عضو مجلس إدارة الخير كابيتال ) -

 (2003عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ) -

 (1998) عضو مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية -

 (1994نائب الرئيس في شركة العثيم للمجوهرات )سابقاً( ) -

 (1998بكالوريوس في  إدارة األعمال تخصص اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود ) -

 علي صالح علي العثيم

 )عضو مستقل(

شريك تنفيذي لشركة شركاء 

 وتر األعمال 

(2017) 

 )2019والتسويق )عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء  -

 )2019رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للسيراميك والبورسالن ) -

 )2019عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية ) -

 )2019عضو مجلس إدارة شركة تأثير المالية ) -

 )2019عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( ) -

 )2017عضو مجلس إدارة صندوق المعذر ريت ) -

 )2017شريك تنفيذي لشركة شركاء وتر األعمال ) -

 )2016رئيس تنفيذي مكلف لشركة بوان ) -

 )2011نائب رئيس تطوير األعمال لشركة بوان ) -

 )2007شريك مؤسس ، مدير عام لشركة بناء القابضة ) -

 )2004محلل ائتمان أول لصندوق التنمية الصناعي ) -

 )2018لألعمال )ماجستير إدارة األعمال من كلية لندن  -

 (2004بكالوريوس اإلدارة المالية من جامعة األمير سلطان ) -

عبدالرحمن ابراهيم 

المديميغ )عضو 

 مستقل(
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  هأدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياتوصف  (ج
 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:

  والقرارات و التقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيهاالموافقة على جميع العقود 

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق 

  الئحة صناديق اإلستثمار لاإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق 

 لى األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه  لمراجعة التزام االجتماع مرتين سنوياً ع

 الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة 

 إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حال تعيينه 

   يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند أخر

 بالئحة صناديق االستثمار المعدلة 

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

 االستثمار المعدلة

 م ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة و حسن نية واهتما 

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس 

  الموافقة على تخويل صالحيات وسلطات مدير الصندوق لمؤسسات مالية أخرى للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو أمين حفظ أو

 سيط بعد موافقة الهيئةوكيل أو و

 الحسابات مراجع تعيين على الموافقة 

  الموافقة على الخدمات المخولة من قبل المدير لقيود مسك الدفاتر واالكتتاب واالسترداد والبيع والشراء والتحويالت المالية والتأكيد

 والمعلومات المتعلقة باالستثمارات استجابة الستعالمات المشتركين

  ومراقية أداء الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام بمهام متابعة

 الصندوق والمستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوقتفاصيل  (د
  

 المستقلين عن طريق الصندوقيتم دفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح (ه

 الصندوق.

 ال يوجد تعارض محقق أو محتمل بين مصالح أي عضو في مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق 

  المملكة العربية السعوديةال يعمل أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة صناديق أخرى في 

ى يقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته، ويجب عليهم بذل العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات، باإلضافة إلل

ن تابعيه ألي عمل ذلك بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. ويضمن مدير الصندوق عدم ممارسة أي م

ينطوي عليه تضارب للمصالح. وفي حال نشوء أي تضارب جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصلحة مدير الصندوق من الباطن ومصالح 

أي صندوق استثمار يديره أو حساب عميل آخر، فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب وقت 

 .ممكن

 العالقة. بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي (و
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 .مجالس إدارة صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق كما هو موضح أدناهأعضاء مجلس إدارة الصندوق هم أعضاء في 

 

 الشرعية الرقابة لجنة (25

 ومؤهالتهم ،الشرعية لجنة الرقابةأسماء أعضاء أ( 

 معالي الشيخ عبد هللا سليمان المنيع 

 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عضو 

  ً   رئيس محاكم مكة المكرمة سابقا

 حول الخدمات المصرفية اإلسالمية واالقتصادد من الكتب يعدالألف في العالم كما المالية اإلسالمية  المؤسساتمن  مستشار للعديد 

 اإلسالمي

 ماجستير من المعهد العالي للقضاء والتابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 

  المطلق هللا الدكتور عبدمعالي الشيخ 

  بالمملكة العربية السعوديةهيئة كبار العلماء عضو 

  ً   رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقا

 اإلسالمي الفقه واالقتصادمن الكتب في مجال  كما ألف العديدالمالية اإلسالمية  المؤسساتمن  مستشار للعديد 

 دكتوراه في الفقه من جامعة االمام محمد بن سعود  

عبدالرحمن 

 المديميغ

علي صالح 

 العثيم

طارق سعد 

 التويجري

رحاب صالح 

 الخضير

حمد ابراهيم 

 الوشمي
 اسم الصندوق

      للمرابحة باللاير السعودي األول لإلستثمارصندوق  

      للمرابحة بالدوالر األمريكي األول لإلستثمارصندوق 

      لألسهم السعودية األول لإلستثمارصندوق 

      لألسهم السعودية للدخل األول لإلستثمارصندوق  

      ألسهم المؤسسات المالية السعودية األول لإلستثمارصندوق  

      ألسهم  الشركات السعودية األول لإلستثمارصندوق  

      ألسهم الشركات الصناعية السعودية  األول لإلستثمارصندوق  

      ألسهم شركات البناء واألسمنت السعودية األول لإلستثمارصندوق  

      لمؤشر األسهم العالمية  األول لإلستثمارصندوق  

      لألسهم الخليجية  األول لإلستثمارصندوق  

      لمؤشر األسهم العالمية األول لإلستثمارصندوق   

      الدفاعي لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق  

      المتوازن لألصول المتنوعة  األول لإلستثمارصندوق  

      المتنامي لألصول المتنوعة األول لإلستثمارصندوق  

      المرن لألسهم السعودية األول لإلستثمارصندوق  

      السعودي المتداول 30أم إس سي آي تداول  األول لإلستثمارصندوق  

      للصكوك األول لإلستثمارصندوق  

      لألسهم الخليجية ذات الدخل األول لإلستثمارصندوق  
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 القري فضيلة الشيخ الدكتور محمد 

  االقتصاد اإلسالمي ورئيس مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  عبد العزيز بجدة، قسمجامعة الملك محاضر في ً   بالجامعة سابقا

   بجدةالفقه اإلسالمي  أكاديميةخبير في 

  لدى البنك البريطانيالشرعي  والمستشاراإلسالمية محرر في مجلة االقتصاد 

  واالقتصاد اإلسالمياإلسالمية  المالية في العالم وألف العديد من الكتب حول الخدمات المصرفيةمستشار للعديد من المؤسسات 

  من جامعة كاليفورنيافي االقتصاد الدكتوراه حاصل على 

  يعقوبيمحمد  نظامفضيلة الشيخ الدكتور 

 مستشار شرعي، ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة في المالية اإلسالمية 

  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةفي عضو المجلس الشرعي 

 عضو ورئيس العديد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية 

 من جامعة ويلز، المملكة المتحدة اإلسالمية حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات 

 

  هاالشرعية ومسؤوليات لجنة الرقابةأدوار ب( بيان ب

  مراجعة جميع المستندات واالتفاقيات والعقود باإلضافة إلى الهيكل االستثماري الخاص بالصندوق. وإصدار شهادة االعتماد الشرعي لهذه

 المستندات بعد إجراء التعديالت الضرورية عليها والتحقق من توافقها مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.

 المرفوع الى الهيئة الشرعية الشرعية. األول لإلستثمارالمراقب الشرعي في شركة  مراجعة سنوية لتقرير 

  الرد على االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة بعمليات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل االستثماري والخاصة بااللتزام مع

 ضوابط الشريعة اإلسالمية.

 ليات وأنشطة الصندوق لضمان توافقها مع ضوابط الشريعة اإلسالمية.اإلشراف والرقابة المستمرة على عم 

 الشرعية لجنة الرقابةمكافآت أعضاء تفاصيل  (ج

 للصندوق.  الشرعيةعن طريق مدير الصندوق، وال يتحمل الصندوق اي مصاريف متعلقة للهيئة  الهيئة الشرعيةيتم دفع مكافآت أعضاء  (ح
 بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة الشرعية الموضحة أعاله.سوف يلتزم المدير بشكل تام 

 

 األصول  تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلكد( 

 اإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية.

 الدعاية واإلعالن للمنتجات المحرمة 

 الخمور 

  الخاليا الجذعية واالستنساخأبحاث  

 المؤسسات المالية المحرمة 

 القمار 

 لحوم الخنزير والمنتجات ذات العالقة 

 التبغ 

 اإلباحية  

  كالنقد الذهب والفضةفي  التعامل باآلجل

 :التالية التي ال تنطبق عليها المعايير الماليةالصندوق الشركات  يستثني
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  33شهًرا متتابعة أقل من  36متوسط القيمة السوقية لفترة إذا كان إجمالي الدين مقسوماً على% 

  49شهًرا أقل من  36إذا كانت الذمم المدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية لفترة% 

  33شهًرا أقل من  36إذا كان مجموع النقد واألوراق المالية المستحقة للفوائد مقسوماً على متوسط القيمة السوقية لفترة% 

 5ت حصة الدخل من األنشطة غير المتوافقة، والقروض غير المجازة )خالف الدخل من الفوائد( مقسوماً على اإليرادات أقل من إذا كان% 

 :ال يجوز لمدير الصندوق استخدام األدوات االستثمارية التالية

 عقود المستقبليات Futures  

  عقود االختياراتOptions 

  عقود المناقلة Swaps 

 ازةاألسهم الممت 

شريعة، أثناء عملية االختيار، يتم مراجعة الكشف المالي األخير لكل شركة للتأكد من أن الشركة ال تشارك في أي أنشطة تتعارض  مع المعايير ال

من سواء كان الكشف المقدم ربع سنوي أم نصف سنوي أم سنوي. وإذا توفر أحدث كشف لكل من هذه الفترات، يتم استخدام الكشف السنوي حيث 

 صندوق.األحرى أن يكون قد تم تدقيقه. ويتم استبعاد او تطهير االستثمار في تلك الشركات التي يتضح أنها ال تنطبق عليها المعايير الشرعية لل

 اإلجراءات المتعبة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية

 ة للصندوق في حساب خاص بالتطهير الشرعي وسيتم تحويلة الى يتم تجنيب الدخل الغير مشروع من قبل استثمارات حسب المعايير الشرعي

 حساب االعمال الخيرية.

  عند تحول شركة مستثمر بها من شرعية الى غير شرعية وال يمكن تطبيق مبدأ التطهير الشرعي للدخل المحقق منها سيقوم مدير الصندوق

  .من االستثمار بعد موافقة الهيئة الشرعيةبإبالغ الهيئة الشرعية للصندوق بذلك ومن ثم وضع خطه للتخارج 

 سوف يلتزم المدير بشكل تام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة الشرعية الموضحة أعاله.

 

 :ُوجد( )إن االستثمار مستشار (26
 

 .ال يوجد

 (:ُوجد إن( الموزع (27
 

 ينطبق.ال 

 :الحسابات مراجع (28

 .الحسابات مراجع أ( اسم

 ارنست ويونغ وشركاهم

 

 

 .الحسابات لمراجع العمل وعنوان المسجل العنوان )ب
 

 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد

  11461الرياض  2732ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +966112159898هاتف 
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 .ومسؤولياته الحسابات لمراجع األساسية األدوار ج( بيان

استنادا إلى المراجعة التي يقوم بها والتي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف  الرأي على القوائم الماليةفي إبداء تتمثل مسؤلية مراجع الحسابات 

 للحصول المراجعة أعمال تنفيذ و وتخطيط المهنة أخالقيات بمتطلبات مراجع الحسابات التزام تتطلب والتي السعودية العربية المملكة عليها في

 : من معقولة درجة على

 مؤيدة أدلة على الحصول بإجراءات القيام أيضا مراجع الحسابات مسؤوليات تتضمن .الجوهرية األخطاء من خالية المالية القوائم أن 

 .المالية القوائم في الواردة واإليضاحات للمبالغ

 المستخدمة. المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى 

 المالية للقوائم العام العرض. 

 االستثمار لصندوق الحسابات مراجع الستبدال المنظمة األحكام بياند( 
 

 بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحاالت التالية: مراجع الحساباتيحق لمدير الصندوق استبدال 

 في تأدية مهامه مراجع الحساباتفي حال وجود إدعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني ل 

  مستقالً  مراجع الحساباتإذا لم يعد 

  ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرِض  مراجع الحساباتإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن 

  المعين للصندوق مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقدريها المحض تغيير 

 

 أصول الصندوق (29

 االستثمار. بأن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوقبيان أ( 
  

 حفظ األصول 

يس يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق المملوك لمالكي الوحدات في الصندوق، وال تعتبر هذه األصول ملكاً ألمين الحفظ، ول

 هذا الصندوق واتفاقية حفظ األصول.له حق التصرف فيها إال وفقاً لشروط وأحكام 

 

 

ب( بيان يوضح أنه يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه 

 اآلخرين.

 فصل األصول 

ل أمين حفظ يقوم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخرى التي يقوم بحفظ أصولها منفصلين، ويسج

األوراق المالية واألصول الخاصة بالصندوق باسمه لصالح الصندوق، وسيكون هناك حساب بنكي خاص لصالح الصندوق يقوم بفتحه أمين الصندوق 

 في أحد البنوك المحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

 

 بيان يوضح أن أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة.ج( 

 ملكية أصول الصندوق 

ين تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم
دير ن مالحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كا
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في حدود الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق وذلك 
 ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها في هذه الشروط واألحكام

 

 كاوىمعالجة الش (30

يوفر مدير الصندوق اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها دون مقابل، وإذا ما كانت لدى أي مشترك شكوى فيما يتعلق بأي صندوق 

 ة إلى:شراستثمار، فعليه أوالً أن يستشير مركز االستثمار لدى "مدير االستثمار"، وإذا لم يقتنع بالرد من ذلك المركز فيمكنه توجيه الشكوى مبا

 5388تحويلة  4163133، تلفون:  11431الرياض  1467شركة األول لإلستثمار، ص. ب. 

 8001242442الهاتف المجاني: 

  @invest.comsabcomplaints ٍأو من خالل البريد اإللكتروني الموحد لتلقي الشكاوي: 

 www.sabinvest.comالموقع اإللكتروني: 

إدارة شكاوى المستثمرين،  -أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 7وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل 

( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، 90في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل 

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

 

 معلومات أخرى 

ً  تحتوي أن يجب (أ  تعارض وأي المصالح تعارض ةلجلمعا ستتبع التي واالجراءات السياسات بأن يفيد بيانا

 .مقابل دون طلبها عند ستقدَّم فعلي أو/و محتمل مصالح

 
ي في حال حدوث تضارب مصالح ما بين مدير الصندوق والصندوق، سيتم رفعها مباشرة إلى مجلس إدارة الصندوق ليقوم باتخاذ القرار األنسب، وف

كي الوحدات، على منفعة مدير الصندوق. وسيتم تسجيل هذه النقاط وإعالنها في جميع األحوال سيتم تقديم منفعة الصندوق، والتي تمثل منفعة مال

  "تداول" مجاناً. لشركة تداول السعوديةالتقارير السنوية لمدير الصندوق، والتي ستتوفر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني 

 .تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابلكما سيتم تقديم السياسات واالجراءات التي ستتبع لمعالجة 

 
 صناديق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية هةلجا أن توضح أن يجب (ب

 .المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هي االستثمار
 لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية، هي الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في هذا الصندوق. 

 
 مذكور عقد وكل الصندوق وأحكام شروط تشمل الوحدات، لمالكي المتاحة للمستندات قائمة تحتوي أن يجبج( 

  .الصندوق لمدير المالية والقوائم واألحكام، الشروط في
 :يحق للمستثمر في الصندوق الحصول على  المستندات التالية قبل االشتراك في الصندوق

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق المعني باالستثمار 

  ملخص المعلومات الرئيسية 

 القوائم المالية آلخر فترة مالية 

  عقد أمين الحفظ، عقد الهيئة الشرعية(مراجع الحسابات)عقد  شروط و احكام الصندوقالعقود المذكورة في ، 

 الصندوق إدارة مجلس أو الصندوق مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة، ىأخر معلومة أي تحتوي أن يجبد( 

 المهنيون، مستشاروهم أو المحتملون أو الحاليون الوحدات مالكو – معقول بشكل – يطلبها وقد معقول، بشكل

 .عليها بناءً  االستثمار قرار سيُتخذ التي الصندوق وأحكام شروط تتضمنها أن المتوقع من أو

 
 التخفيضات والعموالت الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة .1

نود التنويه أنه في حال وجود عموالت خاصة سيتم اإلعالن عن نوع هذه العموالت الخاصة المستلمة من قبل مدير الصندوق في التقارير 

"تداول". أما بالنسبة لتخفيضات  لشركة تداول السعوديةالسنوية للصندوق والتي ستتوفر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني 

mailto:complaints@alawwalinvest.com
http://www.hsbcsaudi.com/


 

29 
 

داول، سيقوم مدير الصندوق بالتعامل مع الوسيط الذي يستطيع تقديم خدمات مناسبه تتفق مع احتياجات الصندوق حيث سيقوم مدير رسوم الت

 الصندوق بتقديم مصلحة الصندوق على مصلحته في هذه الحالة. وبناًء على ماذكر أعاله يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة الدخول في

الخاصة، بحيث تحصل بموجبه الشركة من وسيط على سلع وخدمات اضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة  ترتيبات العمولة

 على الصفقات الموجهة من خالل ذلك الوسيط.

 

 سياسات في ذُكرت التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها توافق االستثمار صناديق الئحة قيود من إعفاءات ه( أي

 .وممارساته االستثمار

 لم يحصل ولم يطلب مدير الصندوق أي إعفاءات من الئحة صناديق االستثمار.

 

 الصناديق: من معينة ألنواع اإلضافية المعلومات متطلبات (31

 ال ينطبق

 الوحدات: مالك من إقرار (32

والموافقة عليهم، واإلقرار باإلطالع على خصائص الوحدات لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء فيهم 

 التي تم االشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه االتفاقيات والتوقيع عليها.

 

 االسم  األول لإلستثمارشركة 

 

................................................................... ............................................................... 

 

 التاريخ

 

................................................................... 

 

 شركة األول لإلستثماررقم الحساب االستثماري لدى 

 

............................................................... 

 

 التوقيع

 

 ....................................................................... 

  

 التاريخ

 ....................................................................... 

 
 
 
 



 

 

 

 


