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 شروط وأحكام

 لألسهم السعودية صندوق األول 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاماً( 

 مدير الصندوق 
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 املالية  السوق  هيئة مجلس من الصادرة  االستثمار صناديق الئحة إلى الصندوق  يخضع

 : الصندوق  إنشاء على املالية السوق  هيئة  مجلس موافقة تاريخ

 م 01/07/2009 هـ املوافق08/07/1430

 

  أحكامو شروط 

 لألسهم السعودية   صنــدوق األول
ALAWWAL Saudi Equity Fund 

ً  طرحا مطروح مفتوح  محلي  أسهم صندوق)  (عاما
 AAL-492-31-05-11-16 شرعي:الرقم االعتماد 

 مدير الصندوق 

 كابيتال  األّول  شركة

 
الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء  "روجعت الشروط وأحكام   ❖

مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كما 

لومات الواردة في الشروط واألحكام، كما  يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املع

 يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة"

"وافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام  ❖

بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في    الصندوق، وال تعطي أي تأكيد يتعلق

الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد على أن قرار االستثمار 

 في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".

جازة من املستشار الشرعي  تم اعتماد صنــدوق األول لألس ❖
ُ
هم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية امل

 املعين لصندوق االستثمار.  

إن شروط وأحكام صندوق االستثمار واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة  ❖

 الستثمار، وتكون محدثة ومعدلة. وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق ا

 األخرى بعناية ودقة.  مستنداتهو  الصندوق  وأحكام شروط قراءة  من الضرورة  ❖

 يعد إشتراك العميل في الصندوق إقرارا منه بأنه قد قرأ و أطلع على هذه الشروط و األحكام ووافق على ما فيها من أحكام . 

 وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.إن مالك الوحدات يعد قد وقع على شروط   ❖

 يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.  ❖

"ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ  ❖

 بمشورة مستشار منهي" 

من شروط وأحكام صندوق مرابحات األول بالريال السعودي التي تعكس تغيير مراجع الحسابات هذه هي النسخة املعدلة   ❖

 .م25/06/2022القانوني واتعابه حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 
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  صندوق االستثماراسم 
  صندوق األول لألسهم السعودية

ALAWWAL Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم مفتوح و مطروح طرحا عاما فئة الصندوق / نوع الصندوق 

 شركة األول كابيتال  مدير الصندوق 

 الشريعة االسالميةصندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام  نوع الصندوق 

 هدف الصندوق 
ــتثمار  خالل من املال رأس في نمو تحقيق  ـــ ـــ ـــــول   اســ ـــ ــندوق  أصــ ـــ ـــ ـــــركات في  الصــ ـــ  في املدرجة  الشــ

 للصندوق. املعايير الشرعية مع واملتوافقة السعودي  األسهم سوق 

 مرتفع  مستوى المخاطر 

 أيهما أعلى في القيمة ريال سعودي  10.000وحدة أو  1000 شتراك واالسترداد الحد األدنى لال

 يومي )على ان يكون يوم عمل( أيام التعامل والتقييم 

 كل يوم عمل أيام اإلعالن 

 أيان عمل من تاريخ االسترداد  3خالل  موعد دفع قيمة االسترداد 

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح 

 الريال السعودي  عملة الصندوق 

 ) ال يوجد تاريخ انتهاء ( مفتوح مدة الصندوق 

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة  10.000وحدة أو  1000 شتراك الحد األدنى لال

 2009/09/01 تاريخ بداية الصندوق 

و آخر   واألحكامتاريخ إصدار الشروط 

 تحديث لها
 م .   06/2022/ 30و  تاريخ التحديث  م 2009/ 14/01هـ املوافق 1430/ 01/ 17

 ال يوجد رسوم االسترداد المبكر

 مؤشر آيدال ريتنق السعودي اإلسالمي المؤشر االسترشادي 

 األول كابيتال مشغل الصندوق  اسم

 للخدمات املالية  يقين  أمين الحفظ

 شركة إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه اسم مراجع الحسابات  

 سنويا ويُدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  %1.5  الصندوق رسوم إدارة 

 تخصم عند االشتراك من مبلغ االستثمار وال توجد رسوم استرداد % 0.5 واالسترداد رسوم االشتراك  

 اير  37,500سنويا ويُدفع من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى  %0.06  رسوم أمانة الحفظ 

 % من قيمة كل عملية في الصندوق 0.15تتجاوز  لن  مصاريف التعامل 

  أي مصاريف أخرى لم يتم ذكرها وتعتبر غير متكررة مصاريف أخرى 

  ال يوجد رسوم األداء 
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 الصندوق  ومشغل مدير

 كابيتال  األول شركة

 ( 14178-37ترخيص مجلس هيئة السوق املالية رقم )

 +(96612) 2840335+(فاكس: 96612) 2842321تليفون: 

 اململكة العربية السعودية  21553جدة   51536ص.ب: 

   www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني: 

  

 الحفظ  أمين

 ) فالكم سابقًا(   المالية للخدمات يقين 
  العام العليا شارع: الرئيس ي املقر

 11421 الرياض  884. ب. ص 

 8004298888 هاتف 

 4617268( 11) 966+ فاكس 

www.yaqeen.sa 

 

  

 مراجع الحسابات 

 إبراهيم أحمد البسام و شركاؤهشركة 

 الرياض , اململكة العربية السعودية : العنوان

    11557 الرياض  69658: بريد صندوق 

 011- 5444 206: فاكس 011-206  5333: هاتف

 www.pkfalbassam.com: ملوقع اإللكترونيا   

    

                              

 اللجنة الشرعية 

 .ذ.م.ذدار املراجعة الشرعية  شركة

 42  و 41مكتب رقم   – 872رقم  بناية

 21051, ص.ب.  البحرينمملكة  –املنامة  مدينة

 +973 1271  9195+  فاكس:  973 1271  8985هاتف: 

 www.shariyah.comاملوقع االلكتروني: 

 

   دليل الصندوق

http://www.yaqeen.sa/
http://www.pkfalbassam.com/
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 املحتويات  قائمة

 7 صندوق االستثمار 

 7 النظام املطبق

 7 سياسات االستثمار وممارساته

 11 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق 

 13 آلية تقييم املخاطر 

 13 لالستثمار في الصندوق الفئة املستهدفة 

 13 قيود / حدود االستثمار 

 13 العملة

 13 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 16 التقييم والتسعير 

 18 التعامالت

 20 سياسة التوزيع 

 20 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 

 21 سجل مالكي الوحدات 

 21 اجتماع مالكي الوحدات 

 22 الوحدات حقوق مالكي 

 23 مسؤولية مالكي الوحدات 

 23 خصائص الوحدات 

 23 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 

 24 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار 

 25 مدير الصندوق 

 28 مشغل الصندوق 

 29 أمين الحفظ

 30 مجلس إدارة الصندوق 

 33 لجنة الرقابة الشرعية 

 34 مستشار االستثمار 

 34 املوزع

 34 مراجع الحسابات 

 35 أصول الصندوق 

 35 معالجة الشكاوى 

 36 معلومات أخرى 

 36 إقرار من مالك الوحدات
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   االستثمار: .صندوق  1

 

 اسم الصندوق وفئته ونوعه:  ( أ

 عاما . ، وهو من فئة صناديق األسهم املفتوحة و املطروحة طرحا لألسهم السعوديةصندوق األول 

 

 الصندوق:  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 م . 30/06/2022في  تحديثهاوتم م 14/1/2009  بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 

 

افقة تاريخج(   :وحدات الصندوق  طرح على الهيئة مو

 

 م 2009/ 01/07 هـ املوافق08/07/1430بتاريخ األول لألسهم السعودية صندوق  وطرح تأسيس على املالية السوق  هيئة موافقة تمت

 

 صندوق:الد( مدة 

  انهاءه  بحق الصندوق  مدير ويحتفظ  محدد عمر له يوجد ال انه أي املدة، مفتوح صندوق  السعودية لألسهم األول  صندوق  أن
 
  وفقا

 الصندوق.  واحكام  شروط من( 18) عشر ثمانية رقم للفقرة 

 

 

 : النظام المطبق .  2

الصــــندوق لناام الســــوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنامة واللوائذ األخرى ذات العالقة  ومديرالســــعودية   لألســــهماألول  صــــندوق   يخضــــع

 السعودية. املطبقة في اململكة العربية 

 

 : وممارساته سياسات االستثمار  .  3

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  ( أ

 

املعايير  مع واملتوافقة الســـــعودي األســـــهم ســـــوق  في املدرجة الشـــــركات في الصـــــندوق  أصـــــول  اســـــتثمار  خالل من املال رأس في نمو تحقيق

 للصندوق. الشرعية

 

 :أساس ي  بشكل  فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي  األوراق املالية نوع )أنواع( (ب

 : في  الصندوق  سيستثمر 

 السعودية  العربية باململكة األسهم  سوق  في ومتداولة متنوعة أسهم محفاة .1

   واملطروحة  السعودية املالية السوق  هيئة من املرخصة النقد وأسواق املرابحة صناديق في النقدية السيولة فائض استثمار .2
 
  طرحا

 
 
  صناديق بين املفاضلة وسيتم. السعودية املالية السوق  هيئة من املرخصة املالية الشركات أو الصندوق  مدير قبل من تدار والتي عاما

 واألحكام الشروط
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  وسيولته الصندوق  مخاطر أهمها بها، األخذ الصندوق  مدير على يجب التي املعايير  من  مجموعة على بناء   النقد وأسواق املرابحة

 . للصندوق  الشرعي التوافق الى باإلضافة

 

  املوازي.األولي التي تتم في السوق الرئيس أو   الطرح شركات أسهم االستثمار في .3

 املوازي. االستثمار في الطروحات الخاصة بحقوق األولوية للشركات املدرجة في السوق الرئيس أو  .4

 . السعودي السوق  في املدرجة املتداولة العقارية الصناديق في استثمار .5

 .تابعيه من أي أو الصندوق  مدير أصدرها مالية أوراق في الصندوق  أصول  استثمار الصندوق  ملدير يجوز  .6

 

 

 :الصندوق  فيها يستثمر  التي  املالية األوراق أسواق (ج

 : التالية األسواق في الصندوق  يستثمر 

 الرئيس ي  السعودية االسهم سوق  •

 املوازية  السعودية األسهم سوق  •

 السعودية  النقد أسواقأدوات  •

 

 االستثمار: أنواع مختلف  بين  الصندوق  أصول  تخصيص اهداف التالي الجدول  ويلخص د) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصندوق: وحدات في وتابعيه الصندوق  مدير  و( استثمار 

يجوز ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملتطلبات   (أ

 اآلتية: 

شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق املتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق املتصلة  أال تكون  (1

 بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة.

 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات التي يملكونها.  (2

استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق االفصاح عن تفاصيل  (3

 ( من الئحة صناديق االستثمار. 71وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق املادة )

 

 : للصندوق  ادارته في استخدامها  الصندوق  ملدير   يمكن التي   واألدوات واألساليب املعامالتأنواع   ز( 

  كافة على املحفاة استثمارات أوزان  تنويع استراتيجية اعتماد الى سيهدف الصندوق  مدير فإن ( ج-2) البند باالعتبار األخذ مع .1

  أداء وتقييم املحللين  وتوصيات  االقتصادية والدراسات والفني  األساس ي  املالي التحليل  على بناء   املتاحة االستثمارية املجاالت

  والقانونية املالية العناية وتقارير اإلصدار نشرات دراسة خالل من منفرد بشكل الشركات وتقييم ككل واالقتصاد املالي السوق 

  املختلفة التقييم طرق  خالل من الطرح لسعر العادل والتقييم املطروحة للشركات
 
 . الصندوق  مدير لرؤية ووفقا

 الحد األعلى  الحد األدنى  األصول نوعية 

 % 95 % 0 السعودية  األسهم  السوق في  المدرجة الشركات أسهم

  األسهم  سوق  في  لألسهم األولية  الطروحاتاالكتتاب في 
 السعودية 

0 % 35 % 

السوق   في  لألسهم األولية  الطروحاتاالكتتاب في 
 الموازي )نمو( 

0 % 20 % 

 % 20 % 0 االكتتاب في الطروحات الخاصة بأسهم حقوق األولوية  

 % 25 % 0 المتداولة  العقارية  الصناديق

  النقد وأسواق   المرابحة صناديق  في  استثمارات أو سيولة 

  والمطروحة   السعودية المالية السوق هيئة من المرخصة

  أو  الصندوق   مدير قبل  من تدار  التي عاما   طرحا  

  المالية السوق  هيئة من  المرخصة المالية الشركات 

 السعودية 

 

0 % 

 

50 % 
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 باختيار املتاحة االستثمارية الفرص تقييم في والحرص واملهارة العناية ممارسة على الوحدات مالكي تجاه الصندوق  مدير يلتزم .2

 . الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد أفضل

 .فقط اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة الشركات أسهم اختيار .3

 الصندوق  في السيولة نسبة رفع إلى الصندوق  مدير  يلجأ فقد معين،  وقت في لالستثمار مواتية غير السوق  ظروف كانت حال في .4

  املعايير مع ومتوافقة واألمان  السيولة وعالية  األجل قصيرة استثمارية أوعية في واستثمارها به، املسموح األقص ى  الحد الى

 لدى املرابحة صفقات  أو املرخصة املالية الشركات لدى أو الصندوق  مدير لدى املرابحة صناديق مثل للصندوق  الشرعية

 .املحلية البنوك

 

 : الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال  التي  املالية األوراق أنواع (ح

   الصندوق  واحكام  شروط في ذكرها  تم التي  غير مالية أوراق أي في الصندوق  يستثمر لن

 

 

 :االستثمار قيود (ط

  فإن  ( من الئحة صناديق االستثمار41السابقة وقيود االستثمار املذكورة في بند ) البنود في الواردة االستثمار استراتيجيات على بناء  

 :على يحرص سوف الصندوق  مدير

 % من صافي أصول الصندوق. 25أال يتجاوز استثمار الصندوق في وحدات صندوق آخر نسبة  (1

% من صافي أصول الصندوق املستثمر 20ندوق آخر نسبة أال تتجاوز استثمار الصندوق في وحدات ص (2

 فيه. 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 20أال تزيد نسبة االستثمار في جميع األوراق املالية ملصدر واحد  (3

 %.10أال تزيد نسبة االمتالك ألوراق مالية من مصدر واحد  (4

% من 25س املجموعة ما نسبته أال تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنف (5

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 10أال تتجاوز نسبة االستثمار في أصول غير قابلة للتسييل  (6

لن يستثمر الصندوق في أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، إال إذا أمكن تغطية   (7

النقد أو األوراق املالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفاة الصندوق خالل هذا السداد بالكامل من 

 ( أيام. 5)

  لن يستثمر الصندوق  (8
 
 الشرعية.  للمعايير مطابقة الغير الشركات في أصوله من أيا

 

 مديرو  أو  املدير  ذلك  يديرها استثمار  صناديق  أو  صندوق  وحدات  في الصندوق  أصول  استثمار  فيه يمكن الذي الحد ( ى

 .آخرون صناديق

 املماثلة الصناديق في ذلك  كان سواء   الصندوق  أصول  قيمة صافي من%50 عن نسبته  يزيد ال ما استثمار الصندوق  ملدير  يحق

  ومطروحة  السعودية املالية السوق  هيئة من مرخصة تكون   أن على النقد وأسواق املرابحة صناديق أو االستثمارية الصندوق  ألهداف

 
 
  طرحا

 
 صافي من% 10 من بأكثر  أو الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 عن الصندوق  تملك نسبة تزيد أال باالعتبار األخذ مع عاما

 . األوقات جميع في" به  املستثمر" اآلخر الصندوق  أصول  قيمة

 

 :صندوق   أصول  برهن يتعلق فيما الصندوق  مدير  وسياسه االقتراض، صالحيات ( ك

 يراه ما حسب املحلية البنوك من أي من أو تابعيه من أي أو الصندوق  مدير من تمويل على  والحصول  االقتراض للصندوق  يحق

   االسترداد طلبات  لتغطية أو( الصندوق  استثمارات لدعم) الصندوق  مدير
 
 :  التالية للضوابط وفقا

 

 .اإلسالمية الشريعة مع متوافق التمويل أو القرض يكون  أن  (أ

  أو مديره من االقتراض باستثناء أصوله  قيمة صافي من%  10 الصندوق  اقتراض نسبة تتجاوز  أال يجب (ب
 
 من أيا

 . االسترداد طلبات لتغطية له التابعة الشركات

 .القرض على الحصول  تاريخ من أشهر 6 القرض مدة تتجاوز  أال جب (ج

 

 : نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن اإلفصاح (ل



 

 

9 

 الصندوق.  أصول  قيمة صافي من% 25 ناير واحد طرف مع تعامالته تتجاوز  ان  للصندوق  يجوز  ال

 

 :الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة (م

 الصندوق  يسعى سوف عام وبشكل االستثمار، مخاطر تخفيض على تساعد استثمارية سياسة اتباع الى الصندوق  مدير يسعى سوف

 هذا الفرصة، أتيحت حيثما مستهدف كل قطاع شركات في الصندوق  استثمارات تنويع الى باإلضافة الستثماراته القطاعي التنويع الى

   الحصر: ال املثال سبيل على منها نذكر والتي  االستثمارية واملحددات الضوابط من العديد الى باإلضافة

 . الصندوق  سيولة إدارة بمعايير االلتزام .1

  أو والسندات كالصكوك أخرى  مالية أوراق أية أو الشرعية، للمعايير غير املطابقة الشركات في تجنب االستثمار .2

  مسئولية على تنطوي  أو للتسييل قابلة غير أصول  تملك أو العمالت أو الدين أدوات من نوع أي أو الخزانة أذونات

 . محدودة غير

 .  الصندوق  أصول  صافي من% 10 نسبة شركة أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .3

 . املرابحة صناديق من أي في% 25 الـ نسبة الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .4

 . الصندوق  أصول  صافي من% 25 نسبة مرابحة صفقة أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .5

 .الصندوق  أصول  صافي من% 25 نسبة أولية طروحات صندوق  أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .6

 . الصندوق  أصول  صافي من% 25 نسبة صندوق  أي في الصندوق  استثمار نسبة تجاوز  عدم .7

 . الصندوق  أهداف لتحقيق ضرورية  غير استثمارية مخاطر تحمل عدم .8

 

 : االسترشادي املؤشر  (ن

   هي آيدال ريتنق. للمؤشر املزودة الجهة. مؤشر آيدال ريتنق السعودي اإلسالمي

 : التالية  املعادلة  طريق املؤشر عن قيمة احتساب ويتم

  لليوم املؤشر قيمة( × السابق لليوم الحرة لألسهم السوقية القيم مجموع /  لليوم الحرة لألسهم السوقية القيم مجموع= ) املؤشر

 .السابق

 

 : املالية املشتقات أسواق في التعامل (س

 املالية.  األوراق مشتقات أسواق أو فئات من أي في أصوله الصندوق  يستثمر لن

 

افق إعفاءات أي (ع  :االستثمار على حدود أو  قيود أي بشأن املالية السوق  هيئة من عليه مو

 " يوجد ال"

 

 

 : الصندوق   في   لالستثمار   الرئيسة   المخاطر  .4

 

، وعلى املستتتتثمرين واملستتتتثمرين   مرتفعة مخاطر  على  صتتتندوق ال في  ينطوي االستتتتثمار  ( أ
ً
املحتملين اخذ ذلك عموما

بعين االعتبار وان يكونوا على معرفة تامة بجميع الشتتتتتتتتتتتروط واالحكام الخاصتتتتتتتتتتتة بالصتتتتتتتتتتتندوق عند القيام باي قرار 

 استثماري يتعلق بالصندوق.

 على أداء الصندوق في املستقبل.  (ب
ً
 أن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر اإلسترشادي ال يعد مؤشرا

ال يوجد ضتتتمان ملالكي الوحدات ان األداء املطلق للصتتتندوق أو أداءن مقارنة باملؤشتتتر اإلستتتترشتتتادي ستتتوف يتكرر في  (ج

 املستقبل أو يماثل األداء السابق. 

   الصندوق  في  االستثمار  (د
ً
  محلي  بنك أي لدى ال يعد باي حال من األحوال بمثابة إيداعا

الصتتتتتتندوق اال إذا  ان    في  االستتتتتتتثمار  على  تترتب قد مالية ارةخستتتتتت  أي  عن ويتحمل املستتتتتتؤولية الوحدات مالك يقر  (ه

 .الصندوق  تقصير من مدير  أو   إلهمال نتيجة

 : التالية النقاط في( الحصر ال   املثال سبيل على)  الصندوق  تواجه قد  التي  الرئيسية املخاطر  تلخيص  ويمكن هذا ( و
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 مخاطر األسهم املتداولة ومخاطر السوق:  -

صــندوق ببعض املخاطر، حيث يهدف الصــندوق الى تحقيق عوائد طويلة األجل المثل أي اســتثمار، تتأثر املشــاركة في 

من خالل االســـتثمار في ســـوق األســـهم الســـعودي، ومن املعلوم أن تحقيق عوائد عالية من اســـتثمارات األســـهم في األجل 

ـــــهم يعت ر أكثر   ـــ ـــ ـــــتثمــار في األســ ـــ ـــ ـــــوقيــة عــاليــة، وبــالتــالي فــإن االســ ـــ ـــ خطورة من أدوات  الطويــل، غــالبــا مــا يرتبط بتقلبــات ســ

االســتثمار األخرى، إال أن توقيت الدخول في الســوق، وســياســة التنويع باإلضــافة الى االختيار الدقيق للشــركات، ســوف  

 تعمل على تقليل هامش املخاطرة. 

 

 مخاطر نقص رأس املال:  -

أصـول الصـندوق  إذا انخفض السـوق بشـكل حاد ولم يسـتعد قواه بشـكل مناسـب، فمن املحتمل أن صهبط صـافي قيمة  

 نتيجة النخفاض أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها الصندوق.

 

 مخاطر السيولة:  -

الســـــيولة العالية هي ســـــرعة بيع األصـــــل وتحويله إلى نقد، دون أن يؤدي ذلك إلى خســـــارة في قيمته.  وبالرغم من اعتبار  

إذا لم يتمكن    االسـترداداألسـهم من األوراق املالية ذات السـيولة العالية قد ال يتمكن مدير الصـندوق من تلبية طلبات 

 في السوق  نتيجة ضعف التداول  استثماراتهمن تسييل بعض 

 

 مخاطر االستثمار في قطاع معين:  -

ـــــندوق  ـــ ـــــول الصــ ـــ ـــــتثماراته في قطاع أو قطاعات معينة، مما يجعل قيمة أصــ ـــ ـــــندوق في فترة ما إلى تركيز اســ ـــ قد يلجأ الصــ

 عرضة للتغير بناء على التغير في قيمة أسهم شركات ذلك القطاع.

 

 :املخاطر املرتبطة بالضوابط الشرعية -

حال أصــبحت أحد الشــركات التي يســتثمر فيها الصــندوق غير متوافقة مع الضــوابط الشــرعية   تتمثل هذه املخاطر في

التي أقرصها الهيئة الشــرعية للصــندوق، لذا فإن الصــندوق قد يتعرض لبعض الخســائر في حالة االضــطرار إلى بيع تلك 

 األسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك األسهم.

 

 :في الشر ات الصغيرة  تثمار االسمخاطر  -

توفر الشــركات الصــغيرة فرصــا كبيرة لنمو رأس املال، إال أنها تتعرض ملخاطر جوهرية، حيث أن أســعار أســهمها ترتفع  

ــــة للمخاطر  ــــراةها وبيعها يكون أكثر عرضــ ــــركات الكبيرة، وبالتالي فإن شــ ــــهم الشــ ــــكل أكثر حدة مقارنة بأســ وتنخفض بشــ

 من غيرها.  

 

 

 :اقتصاديةمخاطر   -

رغم القوة الحالية التي يمتلكها االقتصاد السعودي، إال انه يعت ر اقتصاد ناش ئ ويرتبط بإيرادات النفط وعوامل 

أخرى مثل التضخم والفائدة البنكية ، ويؤثر تذبذب أسعار النفط و معدالت التضخم وأسعار الفائدة بشكل  

املشاريع التنموية وبالتالي معدالت العرض والطلب مما يؤدي إلى مباشر على هذا االقتصاد، وهذا ينعكس على 

انخفاض أسعار أسهم الشركات املكونة لذلك االقتصاد ، إال أن توجه الدولة إلى تقليل االعتماد على النفط ودعمها  

اإلضافة الى  الواسع لتنويع صناعاصها ، وتأسيس البنية التحتية الالزمة ، ومعدالت النمو السكاني املرتفعة ، ب

 االحتياطي النقدي الضخم ، كلها مؤشرات تدل على استمرارية النمو في اقتصاد اململكة العربية السعودية. 

 

 املخاطر السياسية:   -

مخاطر اآلثار السلبية الناجمة عن أحداث سياسية غير متوقعة داخل النطاق املحلي أو اإلقليمي، والتي قد يكون لها  

 أو غير مباشرة على استثمارات وعوائد الصندوق. آثار سلبية مباشرة و/

 

 مخاطر تغير الرسوم أو املصاريف:  -



 

 

11 

ــندوق، أو قد ترتفع تكاليف  ــاريف ورســــوم لم تكن موجودة عند تأســــيس الصــ ــتقبل ملصــ ــندوق في املســ قد يتعرض الصــ

ابات أو أمين الحفظ، الرسوم والخدمات املقدمة من األطراف الخارجية مثل تكاليف الهيئة الشرعية أو مراجع الحس

وذلك   –بعد الحصــــول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة    –األمر الذي ســــوف يؤدي إلى زيادة مصــــاريف الصــــندوق  

 على سعر وحدة الصندوق والعائد على االستثمار املتوقع.
 
 قد يؤدي إلى التأثير سلبا

 

 مخاطر االعتماد على موظفي الصندوق:   -

ـــــنــدوق، املخــاطر املتعلقــة بــالاروف الطــارئــة التي قــد تحــدث للموظفين من املخــاطر الــذي يمكن أن   ـــ ـــ يتعرض لهــا الصــ

 ملحفاــة 
 
ل كــابيتــال مــديرا ـــــركــة األو  ـــ ـــ عين  شــ

ُ
ـــــمذ  ، حيــث ت ـــ ـــ ـــــتقــالــة أو املرض ال ســ ـــ ـــ ـــــنــدوق مثــل االســ ـــ ـــ القــائمين على الصــ

ب مدير امل حفاة ألي سبب كان، فإن  الصندوق يكون املسؤول املباشر عن إدارة استثمارات الصندوق، وفي حالة تغي 

ــندوق، حيث يختلف أداء    على أداء الصـ
 
ــلبا ــيلجأ الى إحالل البديل املناســـب، األمر الذي قد يؤثر سـ ــندوق سـ مدير الصـ

 مدير محفاة الصندوق البديل عن سابقه وقد ينتج عن ذلك تحقيق نتائج سلبية غير متوقعة للصندوق.

 

 مخاطر تضارب املصالح:   -

 لتداخل وتشــع ب
 
مهام و أعمال مدير الصــندوق و أعضــاء مجلس إدارته و التابعين لهم، باإلضــافة الى قيام مدير  نارا

الصــندوق بإدارة العديد من الصــناديق التي تعمل في مختلف األســواق الســعودية و االقليمية،  فإن ذلك قد يؤدي إلى 

ــــالح ال ــــناديق األخرى أو بين مصــ ــــندوق مع بعض الصــ ــــالح الصــ ــــارب و تعارض مصــ ــــاء  تضــ ــــالح أحد أعضــ ــــندوق و مصــ صــ

مجلس إدارة الصــندوق أو مجلس إدارة مدير الصــندوق، أو بين مصــالح الصــندوق ومصــالح الشــركات التابعة ألي من 

مدير الصندوق أو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، فعلى سبيل املثال فإن أي  طرف من هذه األطراف قد يشارك 

جماعية، وقد يحصــل تضــارب املصــالح عند تقديم أي من األطراف األخرى  بأي شــكل من األشــكال في خطط اســتثمار 

مصــالحة الخاصــة على مصــالح الصــندوق األمر الذي يؤدي الى  تفويت أرباح كان يمكن تحقيقها للصــندوق  أو تحقيق 

 خسائر للصندوق كان يمكن تجنبها.

 

 املخاطر املرتبطة بفرض الضرائب:  -

ــافـة والتي تم تطبيقهـا ابتـداء من عـام   ـــ ـــ ـــ ـــــريبـة القيمـة املضــ ـــ ـــ  بتطبيق ضــ
 
ـــــوم   2018قـامـت اململكـة مؤخرا ـــ ـــ على جميع الرســ

ــــاريف بمقدار  ـــ ـــ ــــناديق 5واألتعاب والعموالت واملصــ ـــ ـــ ــــتحقة على الصــ ـــ ـــ ــــتؤثر بدورها على مالكي  والتي  العامة%، واملســ ـــ ـــ ســ

 الوحدات

 

 آلية تقييم املخاطر     .5

 للمخاطر مراقبة إطار  أي  بأن  تأكيد  أي  تقديم  يمكن وال.  الصندوق  في  باالستثمار  املتعلقة املخاطر  لتقويم داخلية آلية بوجود  الصندوق   مديريقر  

 هدفه. سيحقق الصندوق  مدير يستخدمه

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق   .6

ـــتثمر  كل        ـــ ـــ ـــ ي  أو فرد مســ ـــ ـــ ـــســ ـــ ـــ ـــتثمرين من الخاص أو  الحكومي  القطاع من مؤســ ـــ ـــ  مخاطر عن بمعرفة  امللمين  األجانب أو املحليين  املســ

 .الصندوق 

 

 : االستثمار حدود  / قيود  .7

 .خالل إدارته للصندوق  الصندوق  وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة تفرضها التيبالقيود والحدود  الصندوق  مديرلتزم ي

 

 عملة الصندوق:  .8
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ــــــوم        ــــــع تقــ ـــول  جميــ ـــ ــــــتثمارات أصــ ـــندوق  واســ ـــ ــــــال الصــ ـــعودي، بالريــ ـــ ــــــب الســ ــــــى ويجــ ـــتثمرين علــ ـــ ــــــداع املســ ـــوالهم إيــ ـــ ــــــي أمــ ـــاب فــ ـــ  حســ

ــندوق  ــ ـــــال الصــ ــــعودي بالريــ ـــــي الســ ــال وفــ ــ ـــــان  حــ ــدفع ـكـ ــ ـــــة الــ ـــــر بعملــ ــة غيــ ــ ـــــندوق  عملــ ــال) الصــ ــ ـــــعودي الريــ ــإن ( الســ ــ ـــــدير فــ ـــــندوق  مــ  الصــ

ـــــيقوم ـــــا ســ ـــــى بتحويلهــ ـــــة إلــ ـــــندوق  عملــ   الصــ
 
ـــــا ـــــعار وفقــ ـــــرف ألســ ـــــالت صــ ـــــارية العمــ ـــــي الســ ـــــوم فــ ـــــترا يــ ـــــد ك،االشــ ـــــب وقــ ـــــا يترتــ ـــــأخير عليهــ  تــ

ــذ ـــ ــــــب تنفيــ ــتراك طلــ ـــ ــــــاليف أو االشــ ــــــافية تكــ ــيتم إضــ ـــ ــــــالم وســ ــــــترك إعــ ــا املشــ ـــ ــــــل بهــ ـــــل قبــ ــــــتراكه تفعيــ ــــــي اشــ ــندوق  فــ ـــ ــــــذا الصــ ــــــل هــ  ويتحمــ

 .الصرف أسعار في تقلبات أي الوحدات مالك

 

 : واألتعاب   والعموالت   الخدمات   مقابل  .9

 

 :الصندوق وطريقة احتسابها أصول تفاصيل لجميع املدفوعات من بيان ل (أ

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
1.50 % 

 
  على تقويم يوم كل تحتسب صافي، الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا

 . ميالدي شهر كل نهاية في الصندوق  ملدير  وتدفع وتستقطع سنوي  أساس

 أتعاب أمين الحفظ 

 0.05% 
 
  تحتسب ،ريال 20,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا

  شهر كل نهاية في الحفظ ألمين وتدفع وتستقطع سنوي   أساس على تقويم يوم كل

 . ميالدي

  مقطوع مبلغ ريال 25,000 مراجع الحساباتأتعاب 
 
 الصندوق  أصول  قيمة صافي من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
 
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  30,000مبلغ  

 
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من  وُيدفع ريال سعودي سنويا

  على الصندوق  معلومات نشر رسوم

   تداول  موقع
   سعودي ريال 5,000 مبلغ

 
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

   سعوديريال  9,375مبلغ  رسوم املؤشر اإلسترشادي  
 
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  سعودي  ريال 7,500 مبلغ رقابية رسوم
 
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

 التعامل  ورسوم مصاريف
  املالية، األوراق وشراء ببيع املتعلقة( الوساطة رسوم) التعامل ورسوم مصاريف

 الصندوق  في عملية كل قيمة من%0.03 تتجاوز  لن

 مصاريف أخرى 

  خالل   الصندوق   حجم  متوسط  من%  0.7  نسبة  األخرى   املصاريف  جميع  تتجاوز   لن

 على سبيل املثال:  السنة

 رسوم تطهير  -

 لضريبة  التنفيذية  الالئحة  حسب  تطبيقها  سيتم:  املضافة  القيمة  ضريبة  رسوم  -

  املضافة القيمة
 
 .م2018 يناير 1 من اعتبارا

 االستثمارية  للصناديق  املالية  القوائم  عدادتكاليف مستشار خارجي إل ريال  8,500  -

 تدفع مرة واحدة فقط  م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا

 ضريبة القيمة املضافة إليها مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعالن قبل إضافة   •
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الصندوق على مستوى الصندوق و مستوى مالك الوحدة   ألصول نسب تكاليف الصندوق الى القيمة االجمالية    يوضح  فعليجدول   (ب

 :  استثمار مالك الوحدات في الصندوق بقيمة مليون ريال( بافتراض)

 :2021الرسوم واملصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل عام  •

 املصروف •

املصروفات  

  2021لعام 

بالريال  

 السعودي 

النسبة من متوسط  

صافي قيمة أصول  

 2021الصندوق في 

النسبة من قيمة استثمار  

مالك وحدات في الصندوق  

 بقيمة مليون ريال 

 1,494.37 %0.15 10,000.00 اتعاب املراجعة الشرعية

 3,608.91 %0.36 24,150.00 اتعاب املراجع الحسابات 

 4,483.11 %0.45 30,000.00 مكافآت اعضاء مجلس االدارة 

 1,120.78 %0.11 7,500.00 اتعاب املراجعة واالفصاح 

 اتعاب االدارة 
106,625.0

0 1.59% 15,933.73 

 3,279.40 %0.33 21,945.00 رسوم الحفظ

اإلعالن في موقع تداول بيانات رسوم 

 الصندوق 
5,750.00 

0.09% 859.26 

 1,404.86 %0.14 9,401.00 مصاريف اخرى 

 311.58 %0.03 2,085.00 عموالت بنكية 

 اإلجمالي 
217,456.0

0 3.25% 32,495.99 

 

 

 رسوم االشتراك واالسترداد ونقل امللكية: (ج

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 االشتراكرسوم 
االشتراك وتدفع مرة واحدة  ملبلغ  إضافتها يتم الصندوق  في اشتراك كل بحد أقص ى من قيمة% 1

 ملدير الصندوق 

 ال ينطبق االسترداد رسوم 

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 
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  التخفيضات   بشأن  الصندوق  مدير  سياسة  وشرح  الخاصة  والعموالت  بالتخفيضات  المتعلقة  المعلوماتد(  

   الخاصة والعموالت
 يوجد ال 

 

 : المعلومات المتعلقة بالزكاة و الضريبة هـ(  

يتولى المـستثمر اـستخراز زكاة مالب بنفـسب م كما ان الرـسوم والمـصاريف المذكورة في ـشروط واحكام الـصندوق  
المنصـو  عليها في نظام ال تشـمل رـريبة القيمة المرـافة وسـيتم تحميل الرـريبة بشـكل منفصـل وفقا  للنسـب  

 الررائب والئحتب التنفيذية.
 
 بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق:  و(  

 ال يوجد 

 
 

 واملصاريف الرسوم جميع  يوضح  افتراض ي   مثال    ( ز

ــ ي مثال يوضـــح التالي  الجدول    وبافتراض الســـنة،  طوال  تتغير  لم الف 100 بمبلغ  الصـــندوق  في عميل الســـتثمار وتوضـــي ي افتراضـ

 عـائـد% 10 الصـــــــــــــنـدوق   يحقق  أن افتراض وعلى الســـــــــــــنـة، طوال يتغير  ولم ريـال  مليون   10  هو الفترة  تلـك في  الصـــــــــــــنـدوق   حجم أن

 الرســــوم حســــاب وأســــاس  الســــعودي بالريال  املصــــاريف  من  الوحدات مالك حصــــة يوضــــح  التالي  الجدول  االســــتثمار. على  ســــنوي 

  التالي االفتراض ي املثال حسب دفعها تحصيلها ووقت وطريقة
 
 (:)سنويا

 

 رسوم اشتراك
ريال تدفع ملدير الصندوق شركة األول   1000تعادل  االشتراك% من مبلغ 1نسبة 

 سعر الوحدة للصندوق  احتسابوال يتم إدراجها في 

 رسوم إدارة الصندوق 
 ىريال يومي عل 411ريال سنويا بواقع  150,000% تعادل 1.50رسوم إدارة بنسبة 

 يوم 365مدى 

 أتعاب أمين الحفظ
 ىريال يومي عل 13.69ريال سنويا بواقع  5,000% تعادل 0.05رسوم حفظ بنسبة 

 يوم 365مدى 

 يوم  365 مدى على يومي ريال 68.49 بواقع أي سنويا ريال  25,000 مبلغ اتعاب مراجع الحسابات 

 يوم 365مدى  ىريال يومي عل 82أعضاء أي بواقع  5ريال سنويا عن   30,000مبلغ  مجلس إدارة الصندوق مكافأة أعضاء 

 يوم  365مدى  ىريال يومي عل  27ريال سنويا أي بواقع  10,000 اتعاب الهيئة الشرعية 

 يوم 365ريال يومي على مدى  25.7ريال سنويا أي بواقع   9,375 رسوم املؤشر االسترشادي 

رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع 

 تداول 
 يوم  365مدى  ىريال يومي عل 13.7ريال سنويا أي بواقع  5000

 يوم  365مدى  ىريال يومي عل 20.5ريال سنويا أي بواقع  7,500مبلغ  رسوم رقابية 
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 : والتسعير   يم ي التق  .10

 

 : تقييم  ل اصل يملكه الصندوق كيفية أ( 

   االستثمار  لصندوق   األصول   قيمة  إجمالي أساس  على  وحدة  ألي  النقدية  القيمةيقصد بصافي قيمة أصول الصندوق، 
 
  مخصوما

 ويتم االحتساب وفقا للخطوات التالية:  . القائمة الوحدات عدد على ومقسومة الخصوم منها

 

 
ً
حسب سعر اإلغالق لألسعار في محفاة الصندوق ذلك   تقويمها: في حالة كانت األوراق املالية مدرجة في السوق املالي، فيتم أوال

  اليوم
 
  املستحقة األرباح كل اليه مضافا

 
. وفي حال كان سوق األسهم غير عامل املستحقة والرسوم املصاريف كل منه ومخصوما

 في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون التقويم حسب آخر إغالق لألسعار املتوفرة في محفاة الصندوق. 

كما تحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل اإلدراج في سوق األسهم على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية التخصيص  

 األوامر.وبناء سجل 

كما يتم تقويم باقي أصول الصندوق املستثمرة في استثمارات قصيرة األجل حسب آخر تقويم متاح إضافة إلى األصول النقدية 

 في محفاة الصندوق أو أي مبالغ إضافية تحت التحصيل.  

 
ً
بالتقو ثانيا املعني  العمل  يوم  حتى  املستحقة  االلتزامات  طرح  يتم  األصول  قيمة  صافي  لحساب  الرسوم  :  تشمل  والتي  يم، 

 واملصاريف املحددة في هذه الشروط واألحكام. 

 
ً
صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمثالثا

 يوم التعامل املعني.

 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها:ب( 

 . اليوم نفس إلغالق ووفقا عمل، يوم كل نهاية في يوميا الصندوق  أصول  تقويم يتم

  التالية: الحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  يمكن

  هو يكون  سوف الحالة هذه   في الصندوق  تقويم فإن  تعامل، يوم أي في للعمل مفتوحة السعودية العربية باململكة البنوك تكن لم وإذا  -

 . للعمل مفتوحة السعودية البنوك  فيه  تكون  الذي التالي التعامل يوم

  بعمليات   الخاصة  التعليمات  لتقديم  النهائي  املوعد  من  عمل  يومين  تتجاوز   ال  ملدة   الصندوق   أصول   تقويم  تأخير   الصندوق   ملدير  يحق  كما -

 . عليه  التعويل  يمكن  بشكل  الصندوق   أصول   من  كبير   جزء  تقويم  إمكانية  عدم  معقول   بشكل  الصندوق   مدير  قرر   إذا   واالسترداد،  الشراء

 

تخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطئ:   ج(  
ُ
 اإلجراءات التي ست

 التالية:  اإلجراءات باتخاذ الصندوق  مدير  سيقوم التسعير  في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في

 والتشغيليةمالي املصاريف اإلدارية جإ
  65.86=+20.525.7+13.7+27+82+60.27+13.69+411املصروفات اليومية = 

 ريال سنويا  238,659ريال يومي بما يعادل 

 ريال  110,000ريال =  100,000ريال +   10,000العائد السنوي يعادل  س املالأ% + ر 10العائد االفتراض ي بنسبة 

 االستثمار االفتراض يصافي 

  إجمالي من نسبته وبالتالي ،%1 تعادل املال رأس إلى املستثمر رأسمال نسبة

 . ريال 2387 تعادل سنويا املصروفات

 ريال 107,613= 2,387 – 110,000 يساوي  االستثمار صافي وبالتالي
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 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدوث توثيق  -1

 .الصندوق  مدير من خطاء سببها  كان خسائر أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

  سيتم  كما  وحدة الصندوق،  سعر   من%  0.50  نسبته  ما  على   يؤثر  بما  والتسعير   التقويم  في  خطاء  أي  وقوع  فور   املالية  السوق   هيئة  ابالغ  -3

  الصندوق   تقارير  وفي(  تداول )  السعودية  املالية  للسوق   االلكتروني  املوقع  وفي  الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع  في  ذلك  عن  اإلفصاح

  الصندوق  مدير يعدها التي
 
 .االستثمار صناديق الئحة من( 71)  للمادة  وفقا

   وذلك  املالية  السوق   لهيئة  الصندوق   تقارير  تقديم -4
 
 ملخص  على   التقارير  ذه ه  وتشتمل  االستثمار  صناديق  الئحة  من(  72)  للمادة   وفقا

 .والتسعير   التقويم أخطاء بجميع

 

 طريقه احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:   د(  

  ذي   التعامل  يوم  في  الصندوق   لوحدات  الصندوق   أصول   صافي  قيمة  بحساب  واالسترداد  االشتراك  ألغراض  الوحدة   سعر  احتساب  يتم

   العالقة
 
   مستحقة  أرباح  أي  اليه  مضافا

 
 في   الوحدات  عدد  على  اإلجمالي  الناتج  قسمة  ثم  من  و  مستحقة  رسوم  و  مصاريف  أي  منه  ومخصوما

  الحصر   وليس املثال  سبيل   على  استثنائية  ظروف  أي  وجود  حال  في  التقويم  عملية  تأخير   الصندوق   ملدير ويجوز   ،  العالقة  ذي   التعامل  يوم

  سيتم  و  الصندوق   أصول   قيمة   تحديد  أو التقويم  عملية على  تؤثر  قد(  الصندوق   مدير  إرادة   عن  خارجة  فنية   أعطال  أو   الطبيعية  الكوارث)

 . موافقته على للحصول  الصندوق  إدارة  مجلس الى الرجوع

 

 مكان ووق  نشر سعر الوحدة وتكرارها:   ه(  

 ليوم التالي اليوم من مســــــــاء   5:00 الســــــــاعة قبل الوحدة  ســــــــعر واعالن  الصــــــــندوق   أصــــــــول  قيمة صــــــــافي  بتحديث  الصــــــــندوق   مدير يقوم

 ملـــدير  اإللكتروني  املوقع  وعلى    www.tadawul.com.sa".  تـــداول "  الســـــــــــــعوديـــة  املـــاليـــة  الســـــــــــــوق   اإللكتروني  املوقع  ع ر   وذلـــك  التعـــامـــل،

 www.alawwalcapital.com الصندوق 

 

 : التعامالت  .11

 

 الطرح األولي:  ( أ

 تاريخ البدء واملدة: -

ـــــنـدوق  مـدير يحـدده الحق تـاريخ أي م أو31/08/2009 وحتى   م15/06/2009من:    اعتبـارا  األولي  الطرح  تـاريخ ـــ ـــ   بعـد  الصــ

 الصندوق. وتشغيل  طرح على املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول 

 

 للوحدة:سعر االولي  -

 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى للوحدة وسيكون الحد ريال 10 هو السعودية لألسهم األول  لصندوق  األولي الطرح سعر

 (.سعودي ريال ألف خمسون ) سعودي ريال ألف 50

 

 واالسترداد:  االشتراك  طلبات  لتقديم النهائية  واملواعيد املحدد  التاريخ (ب

 ويتم  السعودية، العربية اململكة في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي في الصندوق  في  االشتراك واالسترداد طلبات استقبال يتم

  الطلبات تنفيذ
 
 : يلي ملا  وفقا

  12 الساعة قبل املستلمة الطلبات -
 
 .اليوم نفس تقويم  سعر   حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

  12 الساعة بعد املستلمة الطلبات -
 
 .اليوم لذلك التالي العمل يوم تقويم سعر حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد:  ( ج

 

  :إجراءات االشتراك

ــتراك طلب عند ــتراك  نموذج  بتعبئة العميل يقوم االشــ ــندوق  مدير  الى وتقديمها الشــــروط واألحكام وتوقيع االشــ   ويمكن  .الصــ

 .توفرها حال في االلكتروني الصندوق  مدير موقع طريق عن أو الصندوق  ملدر الرئيس ي  املقر بزيارة  الصندوق  في االشتراك

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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  االشتراك:  رفض

 أي بموجب أو  الهيئة  ولوائذ  ألنامة املشترك  تطبيق عدم  حال في الصندوق  في اشتراك طلب أي  رفض  الصندوق   ملدير يحق

ـــــتراك  قيمــة  إرجــاع  عالقــة، ويتم  ذي  آخر  ناــام ـــ ـــ ـــاب  الى  االشــ ـــ ـــ ـــ ـــة  خالل  العميــل  حســ ـــ ـــ ـــ   قيمــة  تقــديم  تــاريخ  من  عمــل  أيــام  خمســ

 االشتراك

 

 :  االسترداد إجراءات

ـــــتثمر يقـدم أن   يمكن ـــ ـــ ـــــترداد طلبـا  املســ ـــ ـــ ـــــترداد  نموذج  بتعبئـة  وذلـك عمـل، يوم  أي في  الوحـدات  قيمـة  الســ ـــ ـــ  ملـدير  وتقـديمـه  االســ

 الصندوق. مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي  الصندوق،

 كل  اســــترداد  للمشــــاركين  ويجوز   االســــترداد،  طلبات  اســــتالم  ليوم  التالي التقويم يوم في  االســــترداد  طلبات معالجة تتم  وســــوف

  القيمة،  في أعلى  أيهما  ريال  1.000 أو  وحدة  100 عن  يقل االسـترداد أال  شـريطة يملكونها، التي   االسـتثمار  وحدات من جزء أو

 ريال سـعودي،  10,000وحدة يعادل (  1,000)  والبالغ املطلوب  األدنى  الحد عن الصـندوق  في  مشـاركته نقصـان   الى  تؤدي وأال

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أقصاها مدة في الوحدات  قيمة دفع يتم  وسوف

ـــــندوق  ملدير ويجوز  ـــ ـــ ـــــترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــ ـــ ـــ ـــــندوق  من  اســ ـــ ـــ   الحالتين من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى  الصــ

 :اآلتيتين 

O ـــــترداد  طلبـات  إجمـالي جميع بلغ  إذا ـــ ـــ ــــــافي  من  أكثر  أو%(  10) تعـامـل  يوم  أي  في الوحـدات  ملـالكي  االســ ـــ ـــ ـــــول   قيمـة  صــ ـــ ـــ  أصــ

 الصندوق.

O ــــوق  في التعامل تعليق  تم  إذا ــــهم ســ ــــعودي  األســ ــــبب ألي الســ ــــكل و  كان, ســ ــــندوق  مدير ويرى  جزئي، أو  عام  بشــ  أن   الصــ

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر السوق  تعليق

 

 :املستردة الوحدات قيمة لدفع الالزمة الزمنية الفترة

 العربية  اململكة في  الرســمية  العمل  أيام من عمل يوم أي  خالل  الصــندوق  في  الوحدات حملة من  االســترداد طلبات قبول  يتم

 .ليوم التقويم التالي الرابع اليوم في العمل اغالق قبل العميل الى املستردة الوحدات قيمة دفع يتم  وسوف السعودية،

 

 : الصندوق  من االسترداد أو  لالشتراك الالزمة  الوحدات من األدنى الحد قيمة

 :الصندوق  في االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 (.سعودي ريال فأال  عشرة) سعودي ريال ألف 10 هو  الصندوق  في لالشتراك األدنى الحد -

 (. سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  في اإلضافي لالشتراك األدنى الحد -

 :الصندوق  من لالسترداد الالزمة الوحدات من األدنى الحد

 (سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من  لالسترداد األدنى الحد يبلغ -

ـــــأن  من  كان   إذا - ـــ ـــــترداد  أي شــ ـــ ـــــتثمار  يخفض  أن   اســ ـــ ـــــتراك ملبلغ األدنى الحد من  أقل إلى  الوحدات مالك اســ ـــ  االشــ

  وسـوف . الوحدات مالك  إلى  الرجوع  دون  املسـتثمر املبلغ كامل  اسـترداد  يتم  فسـوف  للصـندوق،  املحدد املبدئي

 الجاري   الحساب  في  القيد  خالل من  الجاري   الحساب في  املحددة  بالعملة  االسترداد طلبات  كافة  عائدات  تدفع

 .الوحدات مالك  لبنك

 مكان تقديم الطلبات: 

 يتم تقديم الطلبات عن طريق زيارة مدير الصندوق في العنوان التالي:

 الثاني الطابق – التجاري  حمران بن مركز

  التحلية) العزيز عبد بن محمد األمير  شارع
 
 (سابقا

 012  2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 

 :الصندوق  وحدات  في التعامل قيود( د           
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هذه   ( من9يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في الفقرة )ب( من املادة )

بناء  على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي، وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم   املادة،

 التعامل التالي ليوم استالم الطلب.

 

ل  التي  الحاالت (ه ق، أو   الوحدات في التعامل معها  يؤجَّ
َّ
 : الحاالت  تلك في املتبعة واإلجراءات يعل

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك.   -أ

 ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت اآلتية: -ب

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق.  -1

السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول االخرى التي يملكها إذا علق التعامل في  -2

الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 لصافي قيمة الصندوق. 

ي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقا للفقرة )ب( من يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أ -ج

 هذه املادة: 

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية وامل ررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -1

 مراجعة التعليق بصورة منتامة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتامة.  -2

الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيذ أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور إشعار  -3

انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير 

 الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق.

 

ل:  االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي  اإلجراءاتو)  التي ستؤجَّ

 االستثمار صناديق  الئحة من( 61) املادة  الى تخضع  التي االسترداد عمليات لتأجيل املنامة االحكام الصندوق  مدير يتبع سوف

 : يلي كما وهي  املالية، السوق  هيئة من الصادرة 

 أكثر  أو%  10 تعامل يوم أي في تلبيتها  املطلوب الوحدات ملالكي  االسترداد طلبات كافة قيمة إجمالي نسبة إجمالي بلغ إذا (1

 .  الصندوق  أصول  قيمة صافي من

  يملكها التي األخرى  األصول  أو املالية األوراق مع التعامل  فيها يتم التي الرئيسية األسواق أحد في التعامل تعليق تم إذا (2

 صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول  بشكل  الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  أصول  إلى بالنسبة أو عام بشكل إما الصندوق،

 .  الصندوق  أصول  قيمة

 . تأجيلها املطلوب االسترداد طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير سيقوم •

مة األحكامز)
ّ
 آخرين:  مستثمرين  إلى الوحدات ملكية لنقل املنظ

  في  املطبقة  العالقة  ذات  األخرى   واللوائذ  واألنامة  التنفيذية  ولوائحه  املالية  السوق   لناام  التابعة   االحاكم  هي  املنامة  االحكام

 . السعودية العربية اململكة

 

 استردادها:  أو  أو نقلها فيها  على مالك الوحدات االشتراك التي يجب الوحدات قيمة أو  لعدد األدنى الحدح)

 : الصندوق  في االضافي واالشتراك  لالشتراك  األدنى الحد

 (. سعودي ريال  فأال  عشرة ) سعودي ريال ألف 10 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى الحد-

 (.  سعودي ريال لفأ) سعودي  ريال 1,000 الصندوق  في اإلضافي لالشتراك األدنى  الحد يبلغ بينما-

 : الصندوق  من لالسترداد الالزمة الوحدات من األدنى الحد قيمة

 ( سعودي ريال  لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من لالسترداد  األدنى الحد يبلغ-

 املحدد  املبدئي  االشتراك  ملبلغ  األدنى  الحد  من  أقل  إلى  الوحدات  مالك  استثمار  يخفض  أن  استرداد  أي  شأن   من   كان  إذا-

  االسترداد   طلبات  كافة  عائدات  تدفع   وسوف.  الوحدات  مالك  إلى  الرجوع  دون   املستثمر   املبلغ  كامل   استرداد   يتم  فسوف  للصندوق، 

 . الوحدات مالك لبنك الجاري  الحساب في القيد خالل من الجاري  الحساب في املحددة  بالعملة

 

 : الصندوق  في األدنى الحد ذلك إلى  الوصول  عدم  تأثير  ومدى  جمعه، الصندوق  مدير   ينوي  الذي للمبلغ األدنى الحدط)

ماليين ريال ســـعودي، بينما ال يوجد حد أعلى لرأســـمال الصـــندوق،   10ان الحد األدنى لرأس املال املطلوب لبدء تشـــغيل الصـــندوق هو  

أشــــهر اضــــافية، يتم إشــــعار هيئة  6وفي حالة تعذر تجميع الحد األدنى من رأس املال الالزم لتشــــغيل الصــــندوق بعد تمديد فترة الطرح 
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لكل   االستثماري سوق املالية بذلك وإعادة مبالغ االشتراكات ورسوم االشتراك وأي عوائد استثمارية محققة )إن وجدت( الى الحساب  ال

 بذلك دون حسم مبلغ ورسوم االشتراك وأي عوائد استثمارية محققة )إن وجدت(.
 
 مستثمر وإشعاره خطيا

 

 سياسة التوزيع:    .12

 :واالرباحسياسة توزيع الدخل  -أ

لن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املحصلة في الصندوق مما سينعكس على 

 سعر وحدة الصندوق. 

 :التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع -ب

 ال يوجد 

 األرباح: كيفية توزيع   -ج

 ال يوجد 

 

 مالكي الوحدات:   ى ل ا التقارير    تقديم  .13

 

 .والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في  بماة املالي بالتقارير  الصلة  ذات املعلومات (أ .

ـــيقوم - ـــ ـــ ـــندوق   مدير  ســ ـــ ـــ ـــنوية  التقارير بإعداد  الصــ ـــ ـــ ـــنوية  )  الســ ـــ ـــ ـــنوية املراجعة( والتقارير الســ ـــ ـــ بما في ذلك القوائم املالية الســ

ـــــتثمــار5األوليــة وفقــا ملتطلبــات امللحق رقم )املوجزة والتقــارير   ـــ ـــ ـــــنــاديق االســ ـــ ـــ   عنــد   بهــا الوحــدات  مــالكي  وتزويــد  ( من الئحــة صــ

 .مقابل  دون  الطلب

  كل وهي االستثمار صناديق الئحة من( 71) املادة حسب صندوق الب الخاصة التقارير بإتاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 :أتي

 .التقرير فترة نهاية  من يوما( 70) تتجاوز  ال مدة خالل السنوية التقارير اتاحة •

 .التقرير فترة نهاية من يوما( 35) تتجاوز  ال مدة خالل األولية التقارير اتاحة •

  أرقام جميع واتاحة مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص صندوق لل الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي

 الصندوق  بيانات وحدات في صفقاته وسجل يمتلكها التي  الوحدات أصول  قيمة  صافي ببيانات وحدات مالك كل تزويد •

 .الوحدات  مالك  بها يقوم الصندوق  وحدات في صفقة كل من يوما( 15) خالل

(  البيان  شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك إلى سنوي  بيان  ارسال •

 هذا ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما( 30) خالل املالية السنة مدار على  الصندوق  وحدات في صفقاته يلخص

 في والواردة الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف الخدمات مقابل وإجمالي املوزعة األرباح على البيان 

  أو االستثمار صناديق الئحة في عليها املنصوص االستثمار قيود مخالفات جميع الى باإلضافة الصندوق  وأحكام شروط 

   الصندوق  وأحكام شروط في

  الهيئة  تحددها التي  بالطريقة أو للسوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم سوف •

 :األتية  املعلومات تتضمن والتي  سنوي،  ربع كل بنهاية الصندوق  معلومات عن

  يوم أول  في هي كما الصندوق  محفاة في استثمارات  عشرة أك ر أسهمهم تشكل  الذين املصدرين ونسب  ألسماء قائمة - 1

 . املعني  الربع من

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي  متوسط إلى املعني  الربع في اإلجمالية األتعاب نسبة - 2

 (.وجدت إن ) للوحدة األولي السعر إلى ونسبتها املعني  الربع في املوزعة األرباح مبالغ - 3

 .املعني  الربع نهاية في الصندوق  أصول  قيمة صافي من  الصندوق  مدير استثمار ونسبة  قيمة - 4

 . الصندوق  أصول  صافي  قيمة متوسط إلى املعني  للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ - 5

 . املخاطر قياس ومؤشرات معايير - 6
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 . الصندوق  أداء ومؤشرات معايير - 7

 .املعني  الربع  نهاية في الصندوق  أصول   صافي قيمة من  االقتراض نسبة -8

  

 : الصندوق  مدير   يعّدها  التي   الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكنب( 

 االستثماري  الحساب  فتذ  نموذج في  مبين  هو كما  الفاكس  او  الهاتف االلكتروني، اوال ريد  او  ،ال ريدي  العنوان على  التقارير  ارسال يتم

 ( 60) خالل أخطاء  باي  الصندوق  مدير إخطار  يجب و  العنوان، في تغيير   باي  الصندوق  مدير  اشعار تم اذا اال
 
  يوما

 
 اصدار من تقويميا

 الصـــــــــندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع على التقارير  هذه  توفير   ســـــــــيتم  كما  وحاســـــــــمة، نهائية التقارير  تلك  تصـــــــــبذ  ذلك بعد و  التقارير تلك

 .للسوق  االلكتروني واملوقع

 

 

 : معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية  (ج

ــــرك ـــ ــــندوق متاحة على املوقع االلكتروني للشــ ـــ ــــوق  و  www.alawwalcapital.com  ة.    القوائم املالية للصــ ـــ ــــركة الســ ـــ موقع شــ

 www.tadawul.com.saاملالية تداول 

 د( تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة:       

وهي متاحة على موقع مدير الصـــــندوق   31/12/2009في   املنتهيةاملالية   الســـــنةتم اصـــــدار أول قائمة ماليه ســـــنوية مدققة في                   

 شركة السوق املالية تداول  وموقع

 ه( يلتزم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية املراجعة مجانا عند الطلب 

 

 

   سجل مالكي الوحدات:  .14

 .اململكة في وحفاه الوحدات بمالكي سجل إعداد الصندوق  مدير يقوم .1

  الوحدات مالكي سجل يعد .2
 
  دليال

 
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 :أدنى كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .3

 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

 الحال،  بحسـب التجاري  سـجله  رقم  أو  سـفره جواز  رقم  أو،رقم إقامته  أو  ،الوحدات  ملالك  الوطنية  الهوية  رقم -

 .الهيئة تحددها أخرى  تعريف  وسيلة أي أو

 الوحدات. مالك جنسية -

 .السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ -

 وحدات. مالك كل أجراها التي  بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات -

 .وحدات مالك لكل اململوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد -

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي -

ـــــجـل يكون  .4 ـــ ـــ ـــــنـدوق  مـدير  يقـدم  كمـا  طلبهـا، عنـد  الهيئـة  ملعـاينـة  جـاهز  الوحـدات مـالكي ســ ـــ ـــ    الصــ
 
ــا ـــ ـــ ـــ ـــــجـل ملخصــ ـــ ـــ  مـالـك لســ

   وحـــدات  مـــالـــك  أي  إلى  الوحـــدات
 
 بمـــالـــك  املرتبطـــة  املعلومـــات  جميع  امللخص  ذلـــك  ياهر  أن   )على  الطلـــب  عنـــد  مجـــانـــا

 (.فقط املعني  الوحدات

   الوحدات مالكي  سـجل بتحديث الصـندوق  مدير يقوم .5
 
  الفقرة  في إليها املشـار املعلومات في التغيرات  يعكس بحث فورا

 الفقرة. هذه من( 3)

 

 

 

 : الوحدات   مالكي   اجتماع  .15

 

 الوحدات:  ملالكي  اجتماع عقد إلى  فيها التي ُيدعى الظروف ( أ
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 منه. بمبادرة  الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة  الصندوق  ملدير يجوز  ▪

م من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي لعقد اجتماع الصندوق بالدعوة سيقوم مدير  ▪
 
 الحفظ. أمين من كتابي طلب تسل

م  من  أيام(  10)  خالل  الوحدات  مالكي  لعقـد اجتمـاع  بالدعوة   الصـــــــــــــنـدوق  ســـــــــــــيقوم مدير ▪
 
  من  أكثر   أو  مالك  من كتـابي  طلـب تســـــــــــــل

 الصندوق. وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي

 الوحدات. ملالكي  اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات (ب

 املالية   للســـوق  االلكتروني  واملوقع  الصـــندوق   ملدير االلكتروني  املوقع في خالل )اإلعالن  من  الوحدات  مالكي الجتماع  الدعوة   تكون  ▪

 االجتماع تاريخ  من األقل  على أيام عشرة   قبل  الحفظ  وأمين الوحدات  مالكي جميع إلى كتابي(  وبإرسال اشعار (تداول )  السعودية

  21 عن ال تزيد وبمدة 
 
 .االجتماع تاريخ من األقل على يوما

   الوحدات  مالكي اجتماع  ال يكون  ▪
 
 األقل على% 25  منفردين مجتمعين أو  يملكون  الوحدات  مالكي من  عدد  حضره  إذا إال صحيحا

 .الصندوق  وحدات قيمة من

 املوقع في  ذلك عن باإلعالن ثاني اجتماع الى  بالدعوة  الصندوق  مدير سيقوم  السابقة،  الفقرة  في املذكور  النصاب يستوف لم اذا ▪

 الوحدات مالكي جميع الى كتابي اشـعار  وبإرسـال( تداول )  السـعودية املالية  للسـوق  االلكتروني  واملوقع  الصـندوق   ملدير االلكتروني

  الثاني  االجتماع  ويعد أيام،( 5)  بخمســـة الثاني  االجتماع موعد  قبل الحفظ  وأمين
 
   صـــحيحا

 
 وقت  املمثلة  الوحدات نســـبة  كانت  أيا

 .االجتماع

 مالكي الوحدات:   اجتماعات في  التصوي  وحقوق   الوحدات مالكي  تصوي  طريقة (ج

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

 .االجتماع وقت يملكها وحدة  كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز  ▪

  التقنية وســـــائل  بواســـــطة قراراصها على  والتصـــــويت مداوالصها  في  واالشـــــتراك الوحدات مالكي  اجتماعات  عقد يجوز  ▪
 
  الحديثة وفقا

 الهيئة. تضعها التي للضوابط

 قبـل عشـــــــــــــرة أيـام على األقـل من االجتمـاع وبمـدة ال تزيـد عن واحـد ت وامين الحفظ اســـــــــــــتالم يحق ملـالـك الوحـدا ▪
 
 كتـابيـا

 
اشـــــــــــــعـارا

 قبل االجتماع.
 
 وعشرين يوما

يحق ملال الوحدات ممارســــــــــــة جميع الحقوق الخاصــــــــــــة بالوحدات بما في ذلك الحصــــــــــــول على موافقته على ان تغييرات تتطلب   ▪

 لالئحة صناديق 
 
 االستثمار.موافقة مالك الوحدات وفقا

 حقوق مالكي الوحدات: .  16

 الوحدات: قائمة بحقوق مالكي  ( أ

 

 . مقابل وبدون  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخص الصندوق  واحكام شروط  من  محدثة نسخ على الحصول  -

  من  املنفذة   الصفقات   بجميع  وسجل  قيمتها،  وصافي  يمتلكها  التي  الوحدات  وعدد  الوحدات  قيمة  صافي على  يشتمل   تقرير  على  الحصول  -

 ( 15) عشر  خمسة خالل بالصندوق  الوحدات مالك
 
 . صفقة كل من يوما

 . مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  -

   سريانه  قبل  التغيير   بهذا  ملخص  وارسال  الصندوق   واحكام  شروط  في  تغيير   باي  االشعار -
 
 الئحة  في  املحددة   واملدة   التغيير   لنوع  وفقا

 . االستثمار صناديق

 . الصندوق  إدارة  مجلس في تغيير  باي االشعار -

  الصندوق  واحكام  شروط  من محدثة نسخة على الحصول  -
 
 .طلبها عند الصندوق  أداء ومعلومات الفعلية واالتعاب الرسوم تبين سنويا

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال بمدة  االنهاء قبل االستثمار صندوق   بإنهاء الصندوق  مدير برغبة االشعار -
 
 .يوما

 .لذلك املحددة  األوقات في االسترداد مبالغ دفع  -

 .الصندوق  مدير من طلبها عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول  -

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصوي  بأصول الصندوق:  (ب
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التشاور مع مسؤول االلتزام ، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة املرتبطة بممارسة حقوق بعد 

 من أصول الصندوق ، و سوف يقرر مدير 
 
التصويت املمنوحة للصندوق على أساس األوراق املالية التي تشكل جزءا

صويت بعد التشاور مع مسؤول االلتزام ، و سيتم  الصندوق بناء  على تقديره الخاص ممارسة او عدم ممارسة أي حقوق ت

تزويد مالكي الوحدات عند طلبهم بهذه السياسات كما يمكن االطالع عليها في املوقع االلكتروني للسوق ، ويفوض مالكي 

الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية  

ستثمر فيها.للشركا
ُ
 ت امل

 : الوحدات   مالكي   مسؤولية  .17

 

  الوحدات مالك  يكون  منه، ال جزء أو الصندوق  في الستثماره  الوحدات مالك فيما عدا خسارة 
 
 .  الصندوق  والتزامات ديون  عن مسؤوال

 

 خصائص الوحدات:  .18

 

 : التالية  الشروط وفق الوحدات من واحدة فئة  من أكثر إصدار الصندوق  ملدير ويجوز  واحدة فئة ذات الصندوق  وحدات

 . باملساوة يعاملوا متساوية بحقوق  الفئة نفس من الوحدات مالكي جميع يتمتع•

 . الصندوق  من األخرى  للفئات االستثمار وأهداف  استراتيجيات عن تختلف استثمار وأهداف استراتيجيات فئة ألي تكون  لن•

 .الوحدات من أخرى  فئة مالكي بحقوق  اإلخالل شأنها من بحقوق  الوحدات من فئة مالكو  يتمتع لن •

 

 

 

 في شروط وأحكام الصندوق:   التغيرات  .19

 

 االستثمار:االحكام املنامة لتغيير شروط واحكام الصندوق واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق  -أ

ـــام  ـــندوق الى ثالثة اقســ ـــروك واحكام الصــ ـــم االحكام املنامة لتغيير شــ بناء  على نوعية املعلومات املراد تغييرها    وذلكتنقســ

 لالئحة صناديق االستثمار )املواد  
 
 كاالتي:( حيث تنقسم االحكام املنامة للتغيرات في الشروط واالحكام 58 ،57 ،56وفقا

I.  افقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات  األساسية:مو

 للفقرة الســـــــــــــابقة من هذه يجب على مدير الصـــــــــــــندوق الحصـــــــــــــول على موافقة مالكي الوحدات  -
 
 املادة،والهيئة الشـــــــــــــرعية وفقا

 الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.

 من الحاالت  -
 
 التالية:يقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته. .1

 للصندوق.في وضع املخاطر التغيير الذي يكون له تأثير  .2

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. .3

 الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير  .4

 يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداصهم قبل سريان أي تغيير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد. -

 : مهمةالهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات   اشعار  .1

 بأي تغيرات مهمة مقترحة ألي صــــــــندوق   -
 
يجب على مدير الصــــــــندوق إشــــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصــــــــندوق املعني كتابيا

( قبل اليوم املحدد من قبل مدير الصـــــــــــندوق لســـــــــــريان هذه 21ويجب أال تقل فترة اإلشـــــــــــعار عن )  الصـــــــــــندوق.عام يديره مدير 

 لتغيير.ا

 ألحكام املادة ) -
 
 وفقا

 
 أســـــاســـــيا

 
( من الئحة صـــــناديق االســـــتثمار، أو أي 56يقصـــــد بمصـــــطلح "التغيير املهم" أي تغيير ال يعد تغييرا

 تغيير من شأنه أن: 
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 الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النار في مشاركتهم في  .1

الصــندوق إلى مدير الصــندوق أو أي عضــو من أعضــاء مجلس إدارة الصــندوق أو أي تابع يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصــول   .2

 ألي منها.

 من املدفوعات تســــدد من أصــــول الصــــندوق أو يزيد بشــــكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تســــدد من  .3
 
 جديدا

 
يقدم نوعا

 أصول الصندوق.

 بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ  .4

ســــــــــيقوم مدير الصــــــــــندوق باإلفصــــــــــاح عن تفاصــــــــــيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصــــــــــندوق واملوقع اإللكتروني  -

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل )

 غيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد.يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداصهم قبل سريان أي ت -

 

 : االشعارالهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات واجبة  اشعار  .2

 بأي تغييرات واجبة اإلشــــــعار في الصــــــندوق العام الذي يديره  -
 
يجب على مدير الصــــــندوق إشــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 ( أيام من سريان التغيير.8)قبل 

 .صناديق االستثمار ( من الئحة57( و)56)املادتين "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام ـيقصد ب -

 الصندوق:اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط واحكام 

لكتروني عن تفاصـــــــيل التغييرات األســـــــاســـــــية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإل  ويفصـــــــحيشـــــــعر مدير الصـــــــندوق مالكي الوحدات   -

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلك قبل )

-   
 
( من الئحة صــناديق  71املادة ) ألحكامبيان تفاصــيل التغييرات األســاســية في تقارير الصــندوق التي يعدها مدير الصــندوق وفقا

 .االستثمار

لكتروني للســــــــــوق املالية الســــــــــعودية اإلفصــــــــــاح عن تفاصــــــــــيل التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصــــــــــندوق واملوقع اال -

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل عشرة ) وذلك)تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة 

 ألحكام املادة ) -
 
( من الئحة صــــــــــناديق 71بيان تفاصــــــــــيل التغييرات املهمة في تقارير الصــــــــــندوق التي يعدها مدير الصــــــــــندوق وفقا

 االستثمار.

تغييرات واجبة االشـــــــــــــعار في املوقع االلكتروني ملدير الصـــــــــــــندوق واملوقع االلكتروني للســـــــــــــوق املالية  اإلفصـــــــــــــاح عن تفاصـــــــــــــيل ال -

 ( أيام من سريان التغيير.21قبل عشرة ) وذلكالسعودية )تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة 

-  
 
( من الئحة صــــــــــناديق 71ألحكام املادة ) بيان تفاصــــــــــيل التغييرات املهمة في تقارير الصــــــــــندوق التي يعدها مدير الصــــــــــندوق وفقا

 االستثمار.

 الصندوق   وتصفية إنهاء   .20

 

 

 :  االستثمار صناديق الئحة احكام بموجب باإلنهاء الخاصة واإلجراءات الصندوق  انهاء فيها يستوجب التي  الحاالت -أ

انه سيكون ملدير  - اال   ، الصندوق  إلنهاء  يوم محدد  املدة وليس هناك  الصناديق مفتوحة  الصندوق من  أن  حيث 

  بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  الصندوق الحق في تصفية الصندوق بالكامل   
 
، اذا اصبذ جليا

الئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو أن حجم أصول الصندوق ال ي رر االستمرار في إدارته بطريقة عملية وم

بسبب حدوث بعض التغييرات في األنامة التي تحكم إدارة الصندوق ، أو اذا انخفض حجم الصندوق دون الحد 

األدنى املسموح به الستمرار الصندوق واملحددة في شروط واحكام الصندوق و ذلك بعد إشعار هيئة السوق املالية  

 أو ألى سبب طارئ آخر. 

إدارة    ، يجب الحصول على موافقة مسبقة من مالكي الوحدات ومجلسأعاله    وإذا تقرر إنهاء الصندوق لسبب ليس من ضمن حاالت اإلنهاء -

 الصندوق وهيئة السوق املالية 

. 
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 اإلجراءات املتبعة لتصفية الصندوق: -ب

  :الخطوات التاليةفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ 

  .إتباع أحكام إنهاء وتصفية الصندوق املذكورة في شروط وأحكام الصندوق  -

يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة  -

  .الصندوق 

إنهاء  ضلغر  - وإجراءات  خطة  بإعداد  الصندوق  مدير  يقوم  الصندوق،  مالكي   إنهاء  مصلحة  يحقق  بما  الصندوق 

يثما ينطبق( على هذه الخطة قبل القيام  حعليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق )  بالوحدات، ويج

 .بأي إجراء في هذا الشأن 

-  
 
( 21إنهاء الصندوق قبل عن )  وإجراءاتخطة    بتفاصيل  يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
 
  .ل بشروط وأحكام الصندوق خالاإل من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون  يوما

 لتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها وفقاليقوم مدير الصندوق با -
 
 . أعاله للفقرة ا

الصندوق    يقوم - )  بإشعارمدير  خالل  الصندوق  بانتهاء   
 
كتابيا الوحدات  ومالكي  ان10الهيئة  من  أيام  مدة (  تهاء 

 الصندوق 
 
  .ستثمار وأي تعديل عليهاال ئحة صناديق ا( من ال 10للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من امللحق ) وفقا

  .على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته بيج -

ت عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما يقوم مدير الصندوق بتوزيع مستحقات مالكي الوحدا  -

  .مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق  ضيتعار  ال

ا  في  باإلعالن  الصندوق   مدير  يقوم - ا إلموقعه  واملوقع  أإللكتروني،  أو  للسوق  للجمهور   متاح  آخر  موقع  يلكتروني 

   .ق( ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيتهالضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطب ببحس

( من الئحة صناديق 14امللحق )  وفقا ملتطلباتيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق   -

 70مدة ال تزيد على )  خاللستثمار وأي تعديل عليها  اال 
 
   ( يوما

 
 من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنا

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآل  الالحقةالقوائم املالية النهائية املراجعة للصندوق عن الفترة 

 ال يتقاض ى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق  الصندوق،في حال انتهاء مدة  -ج

 

 : الصندوق   مدير  .21

 

 : ومسؤولياته  وواجباتهالصندوق  مدير  اسم ( أ

  الصندوق:اسنم مدير  -

ل  شركة  كابيتال األو 

 

 ومسؤولياته:  وواجباته الصندوق  مدير  مهام -

ملصلحة .1  وأحكام   وشروط  لهم  املرخص  األشخاص  والئحة  االستثمار  الئحة صناديق  أحكام  بموجب   الوحدات  مالكي  العمل 

 الصندوق  

الئحة  نصت   التي  والواجبات  املبادئ   بجميع  االلتزام .2   مالكي   تجاه   األمانة  واجب  ذلك  في  بما  لهم  املرخص   األشخاص  عليها 

 .املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل والذي يتضمن الوحدات،

 عن اآلتي: الصندوق  مدير يكون  .3
 
 مسؤوال

 .الصندوق  إدارة  •

 .للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 .الصندوق  وحدات طرح •

 مضللة. وغير   وصحيحة كاملة وواضحة وأنها واكتمالها  الصندوق  وأحكام  شروط دقة من التأكد •

 قام   أو  مباشر  بشكل  وواجباته  مسؤولياته  أدى   سواء    االستثمار  صناديق  الئحة  بأحكام  االلتزام  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .4

 .لهم املرخص األشخاص والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بتكليف



 

 

25 

 مدير  من  متعمد  تقصير   أو  تصرف  سوء  أو  ، إهمال  أو  ،احتيال  عن  الناتجة  الصندوق   خسائر  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .5

 . الصندوق 

والعمل على تقويم وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها.   .6

 املخاطر بشكل سنوي على األقل. 

 تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.  .7

 

 : املالية  السوق  هيئة عن  الصادر  الترخيص رقم (ب

 (14178-37) هو السعودية املالية السوق  هيئة  عن الصادر الترخيص رقم

 : الصندوق  ملدير   املكتب الرئيس وعنوان املسجل  العنوان (ج

 الثاني الطابق – التجاري  حمران بن مركز

  التحلية) العزيز عبد بن محمد األمير  شارع
 
 (سابقا

 012  2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 د( املوقع االلكتروني ملدير الصندوق: 

www.alawwalcapital.com 

 : الصندوق  ملدير  املدفوع  املال رأس  ه( بيان

 سعودي. ريال  50,000,000

 

 :السابقة املالية للسنة واالرباح اإليرادات توضيح مع الصندوق  ملدير  املالية املعلومات ملخص (و 
 

2020 2021 

 2,531,396 1,718,029 االيرادات 

 217,456 255,438 املصاريف 

 - - الز اة 

 2,313,940 1,462,591 صافي الدخل 

 

 :ومسؤولياتهبيان األدوار األساسية ملدير الصندوق  ( ز 

يجب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق   -

 .املالية وشروط وأحكام الصندوق 

الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق املالية بما في ذلك  يقع على عاتق مدير   -

 .واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول 

املثال - سبيل  على   
 
شاملة للصندوق،  أخرى  وخدمات  إدارية  الصندوق خدمات  مدير  بصناديق    ُيقدم  يتعلق  فيما  الحصر،  ال 

 عن القيام باآلتي
 
 :االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق  .1

 .طرح وحدات الصندوق  .2

 .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة .3

 عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستث -
 
مار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة  ُيعد  مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه مالكي الوحدات عن 
 
خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق املالية. وُيعد مدير الصندوق مسؤوال

 .تقصيره املتعمد تصرفه، أوخسائر الصندوق الناجمة عن احتياله، أو إهماله، أو سوء 
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يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها،  -

 .على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقييم املخاطر بشكل سنوي على األقل

صر أهلية االستثمار في مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين.  ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك، ال يجوز ملدير الصندوق ح -

وال تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي ناام اخر ذي  

 .عالقة

 .ر مضللةيجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغي -

 .( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة10يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد في امللحق ) -

 .طلبهايجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند  -

يجب على مدير الصندوق التعاون مع جميع األشخاص املعنيين بأداء مهام للصندوق بما في ذلك أمين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم   -

 لالئحة صناديق االستثمار
 
 .بجميع ما يلزم ألداء واجباصهم ومهامهم وفقا

 ألداء و  -
 
جودة الخدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم الخدمات الجوهرية يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييم ا

واملطور ومدير األمالك )حسبما ينطبق(.  ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير املشار إليه في هذه   بما في ذلك أمين الحفظ  -للصندوق  

 .الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق 

سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات املتخذة حيالها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير  يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير  -

 .املشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق 

 .يجب على مدير الصندوق االلتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية -

الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق    أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير  (ح

 :االستثمار

 ال يوجد. 

 الباطن: من صندوق   مدير  تعيين في الصندوق  مدير  حق ( ط

 للصندوق من  بالعمل  تابعيه  من  أي  أو  أكثر   أو  ثالث  طرف  ملدير الصندوق تكليف  يجوز  .1
 
مدير الصندوق    يدفع  أن  على  الباطن  مديرا

 . الخاصة موارده   مدير للصندوق من أي ومصاريف أتعاب

  املكلف  الباطن مدير الصندوق من  يكون  أن يجب .2
 
  شخصا

 
ف اإلدارة وأن نشاط بممارسة له مرخصا

 
 مكتوب. عقد بموجب  ُيكل

 

 

 استبداله:  أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام ( ي

، وذلك في للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه 
 
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 
مناسبا

 حال وقوع أي من الحاالت التالية: 

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة  نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة  نشاط ممارسة  في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه  بشكل ) أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا .4
 
 التنفيذية. ولوائحه الناام بالتزام( جوهريا

  لدى  مسجل آخر شخص  وجود عدم مع  استقالته أو عجزه  أو الصندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفاة مدير وفاة  .5

  .املحفاة مدير يديرها  التي الصناديق أصول  أو االستثمار صندوق  أصول  إدارة  على قادر  الصندوق  مدير

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناء  ) الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .6
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   صتتتتالحيا ها  من أيا  الهيئة  مارستتتت  إذا
ً
  من  امل  بشتتتتكل التعاون   الصتتتتندوق  مدير   على فيتعين املادة،  هذن  من  أعالن  للفقرة وفقا

 (  60)  خالل وذلك  البديل  الصتندوق  مدير   إلى املستؤوليات نقل  تستهيل  أجل
ً
 على  ويجب  البديل.  الصتندوق  مدير   تعيين  من يوما

   ذلك  ان  حيثما- ينقل أن  املعزول  الصتتتتتتتندوق  مدير 
ً
   ضتتتتتتتروريا

ً
  ومناستتتتتتتبا

ً
  بصتتتتتتتندوق  املرتبطة  العقود جميع -الهيئة لتقدير  ووفقا

 البديل. الصندوق  مدير  إلى العالقة ذي االستثمار 

 

 

   الصندوق: مشغل   .22

 اسم مشغل الصندوق:   (أ

 شركة األول كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه:  (ب

تم الترخيص لشركة األول كابيتال من قبل هيئة السوق املالية حسب الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم   ،14178-37رقم الترخيص:  

م, وأضيف لها نشاطي اإلدارة والحفظ في تاريخ 2007/9/17م ألنشطة الترتيب واملشورة والبدء بممارستها في تاريخ  7/5/ 2006في تاريخ    30-06022

بتاريخ    08095-36م بترخيص رقم  2008/1/30 م، كما حصلت شركة األول كابيتال على ترخيص التعامل بصفة أصيل  2008/08/16وممارستها 

 م 2014/10/20م وتم ممارسة االنشطة بتاريخ 2014/04/21( في تاريخ 14178-37بالرقم )

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق:  (ج

 شركة األول كابيتال

(  شارع األمير محمد بن عبد
 
 العزيز )التحلية سابقا

 204Bمكتب  –الطابق الثاني  –مبنى بن حمران التجاري 

   51536ص.ب: 

   21553جدة 

 012 2840335فاكس:  –012 2842321هاتف: 

 األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار: (د

الهيئة خـالف   - تحدد  لم  مـا  ملـدة عشـر سـنوات  الصندوق  بتشــغيل  الصــلة  والســجالت ذات  بالــدفاتر  حـال وجـود دعوة    ذلـك.االحتفاظ  وفي 

االحتفاظ   ت،والســجال أي إجـراءات تحقيق قائمـة تتعلـق بتلــك الــدفاتر    أو) بإقامتهـا  في ذلـك أي دعوة قائمـة أو مهـدد    مطالبـة( بماقضـائية أو  

 .تلـك الدعوة القضــائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة حين انتهـاءبتلــك الـدفاتر والســجالت مـدة أطـول وذلـك اال 

 بحيـث يعكـس التغييرات في  اململكة، وتحديثإعداد سجل  بمالكي الوحدات وحفاه في  -
 
 املعلومات.سجل مـالكي الوحـدات فـورا

 ..عملية توزيع األرباح على مالكي الوحداتب القيام -

 .نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد معاملة طلبات االشتراك أو االسترداد بالسـعر الـذي ُيحتسـب عنـد -

 .االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق  ديقصنا أحكام تتضمنها الئحة  تنفيـذ طلبـات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعـارض مـع أي -

رداد  أن يدفع ملالك الوحدات عوائد االسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر االست  -

 بحد أقص ى.

 كامال   -
 
 فيتقييم أصول الصندوق تقييما

 
  كـل يـوم تعامـل في الوقـت املحدد ف  وعادال

 
ي شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة ال تتجــاوز يومــا واحــدا

 .بعــد املوعد النهــائي لتقــديم طلبات االشتراك واالسترداد

 .( مـن الئحة صناديق االستثمار الخاصة بطـرق تقييم الصناديق العامة5االلتزام بأحكـام امللحق ) -

وُيحسب سعر الوحدات لكل من االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل بناء  على صافي    .يشغلهحساب سعر وحدات الصندوق العام الذي   -

أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العالقة يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار   قيمة

 ألقل.على ا الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع عالمات عشـرية

سـعر   - أو حسـاب  العام  الصندوق  أصول  من  أصل  تقييم  في  أي خطاء  مالكي   وحـدة،توثيق  جميع  تعويض  الصندوق  على مشغل  يجب  و 

 الوحدات املتضررين )بما في ذلـك مـالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير. 

 الباطن: في تعيين مشغل صندوق من مشغل الصندوق  حق  (ه
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 يجوز ملشغل الصندوق ان يفوض واجباته ومسئولياته تجاه الصندوق الى طرف ثالث واحد أو أكثر أو أي من تابعيه كمشغل للصندوق من الباطن.

مشغل   ويكون .  من موارد مشغل الصندوق الخاصة  ويجب على مشغل الصندوق سداد أي أتعاب ومصاريف تتعلق بمشغل الصندوق من الباطن

 .بأي من مسؤولياته املذكورة للقيام) تابعيهمسؤوال في حال تعيين أي طرف )بما في ذلك  الصندوق 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  (و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي  لف بها مشغل الصندوق طرفا

 .قال ينطب

 : الحفظ   أمين  .23

 

 اسم أمين الحفظ:  (أ

 للخدمات املالية  يقين 

 املالية:رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق   (ب

ص شخص
 
 ( 06020-37)  رقم الترخيص بموجب السعودية املالية  السوق  هيئة  قبل من له ُمرخ

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:  (ج

   العام العليا شارع  الرئيس ي: املقر

 11421 الرياض 884. ب. ص

 8004298888 هاتف 

 4617268 (11) 966+فاكس  

 www.yaqeen.sa:  االلكترونياملوقع  

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: (د

 م 27/5/2006

 

 الحفظ: أمين ومسؤوليات األساسية األدوار  (ه

   الحفظ  أمين  يعد .1
 
   التزاماته  عن  مسؤوال

 
   بها  كلف  أم  مباشر  بشكل  مسؤولياته  أدى  سواء    االستثمار،  صناديق  الئحة  ألحكام  وفقا

 
 طرفا

 
 
 .  لهم املرخص األشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

   الحفظ  أمين  يعد .2
 
  سوء   أو  إهمال  أو   احتيال  بسبب  الناجمة  الصندوق   خسائر  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق   مدير  تجاه   مسؤوال

 .الحفظ  أمين من متعمد تقصير  أو تصرف

   الحفظ  أمين  يعد .3
 
  جميع   اتخاذ  عن  كذلك  مسؤول  وهو  الوحدات  مالكي  لصالح  وحمايتها  الصندوق   أصول   حفظ  عن  مسؤوال

 الصندوق.  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

   للعمل  تابعيه  من   أي  او  أكثر   او  ثالث   طرف  تكليف   الحفظ  ألمين   يجوز  .4
 
  اتعاب   أي   الحفظ   وسيدفع امين  الباطن،  من   للحفظ  امينا

 . لذلك تابعة ومصاريف

 

  الحفظ أمين بها  لف التي املهام   (و
ً
  طرفا

ً
   ثالثا

 ال يوجد

 استبداله:  أو   أمين الحفظ لعزل  املنظمة األحكام (ز

1.  
ُ
 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيةِقبل ن من عي  للهيئة عزل أمين الحفظ امل

 
 :مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 . إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهمتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون  ▪

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

 ظ.الحفو  ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة  الحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪

( )بشكل تراه ا إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل   ▪
 
 .الناام ولوائحه التنفيذية بالتزاملهيئة جوهريا

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة )بناء  على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية ▪

   الهيئة  مارست  إذا
 
   صالحياصها  من   أيا

 
  بديل   حفظ  أمين   تعيين   الصندوق   مدير   على   فيجب  املادة،   هذه   من  أعاله   األولى   للفقرة   وفقا

 
 
 السلس   النقل  تسهيل  أجل   من  كامل   بشكل   التعاون   املعزول  الحفظ  وأمين  الصندوق   مدير  على  يتعين   كما  ئة،الهي  لتعليمات  وفقا

 (  60)  خالل  وذلك  البديل  الحفظ   أمين  إلى  للمسؤوليات
 
  أن   املعزول  الحفظ   أمين  على  البديل. ويجب   الحفظ  أمين  تعيين  من  يوما
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   ذلك  كان  حيثما-  ينقل
 
   ضروريا

 
   ومناسبا

 
  أمين  الى  العالقة   ذي  االستثمار  بصندوق   املرتبطة  العقود   جميع  -   الهيئة  لتقدير  ووفقا

 .البديل الحفظ

 

2.  
ُ
بله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة ن من قِ عي  يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ امل

 وبشكل كتابيالهيئة و مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار  
 
( 30وتعيين أمين حفظ بديل خالل )  مالكي الوحدات بذلك فورا

م أمين الحفظ املعزول لإلشعار الكتابي واإلفصاح عن ذلك على موق
 
 من تسل

 
 . عه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املاليةيوما

 

 

 

 

 

 

 : مجلس إدارة الصندوق  .24

  أعضاء عضوية وتبدأ  مستقالن، وعضوان  املجلس رئيس بينهم من أعضاء خمسة من( املجلس) الصندوق  إدارة مجلس يتألف

 بعد األعضاء تغيير  في الحق الصندوق  ملدير وسيكون  الصندوق، طرح على املالية السوق  هيئة مجلس موافقة تاريخ من املجلس

 املجلس.  أعضاء في تغيير باي الوحدات مالكي اشعار وسيتم ذلك على املالية السوق  هيئة موافقة أخذ

 

 :الصندوق، مع بيان نوع العضويةأعضاء مجلس إدارة  أ( أسماء

 

 " وعضو " الرئيس  أ. عدنان محمد تلمساني
 " مدير الصندوق "  العضو المنتدب لشركة األول كابيتال 

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي والتخطيط  35لدى األستاذ / عدنان خ رة مصرفية تزيد عن ) •

  .االستثماري وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

املصارف  • إدارة  للشركات،  االئتماني  التحليل  املالية،  املحاسبة  مجال  في  التأهيلية  ال رامج  من  عدد  على  حصل 

 األردن(.  –ماليزيا  – بلجيكا –اإلسالمية، إدارة فرق العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بريطانيا 

 من املناصب القيادية في مؤسسات خليج •
 
ية وسعودية، كما قدم وشارك في تنايم عدد عمل األستاذ / عدنان في عددا

 من املؤتمرات الخليجية وورش العمل املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل الشركات. 

كومرز   –قاد العديد من الطروحات الناجحة لصناديق استثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك   •

 .داو جونز اإلسالميبنك، مؤشر  

 

 " عضو "  البحيصي  عبد الرحمنسمير  أ.
 شركة األول كابيتال- لوحدة الصناديق العقاريةنائب الرئيس 

ــرفي  • ــ ــل املصــ ــ ــــي العمــ ــة فــ ــ ــرة طويلــ ــ ــــه خ ــ ــرلديــ ــ ــــالمي ألكثــ ــن ) اإلســ ــ ــة 17مــ ــ ــي اململكــ ــ ــــالمية فــ ــــة اإلســ ــات املاليــ ــ ــي املؤسســ ــ ــــام فــ ( عــ

ــــــة  ـــ ـــ ــــــعودية،العربيــ ـــ ـــ ــــــات  الســ ـــ ـــ ــــــة املنتجــ ـــ ـــ ــــــوير وهيكلــ ـــ ـــ ــــــي تطــ ـــ ـــ ــــــا فــ ـــ ـــ ــــــل خاللهــ ـــ ـــ ــــــتثماريةعمــ ـــ ـــ ــــــالمية وإدارة االســ ـــ ـــ ــــــافظ  اإلســ ـــ ـــ املحــ

   الخاصة. االستثمارية

افذ البيع في الشــرعية وإدارة من االســتثمارشــغل في مناصــب قيادية في مجال الدراســات والبحوث التســويقية لصــناديق  •

 املؤسسات املالية اإلسالمية.  

إلى  باإلضـافة  م،1988بجدة عام   عبد العزيزفي اإلحصـاء والكمبيوتر من جامعة امللك  البكالوريوسحاصـل على شـهادة   •

   واملصرفية.دبلوم تسويق الخدمات املالية من األكاديمية العربية للعلوم املالية 

   اإلسالمية.اإلسالمية وصيغ التمويل  االستثمارية املتخصصة في مجال صناديق شارك في العديد من الدورات التدريب •

 املعتمدة من املعهد املصرفي السعودي. االستثمارحاصل على شهادة مبادئ   •

 

 " عضو "                     مالئكة صالح فيصلأ. 
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 :كابيتال األول لشركة التنفيذي الرئيس

سنوات من العمل في القطاع البنكي والتمويل وتطوير وتسويق املنتجات االستثمارية   12لديه خ رة تمتد إلى   •

 .وإيجاد الحلول املالية ملختلف الشركات

 .حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكية في بيروت •

ف يمتد على مدى عامين.  عمل ملدة عامين في البنك األهلي التجاري في بر  •
 
نامج مدراء املستقبل وهو برنامج مكث

 في قطاع تمويل األفراد يعمل في مجال إدارة وتسويق عدد من منتجات تمويل األفراد
 
 .وقد شغل منصبا

 

 "  مستقل " عضو  أ. عمر محمد هندي
 والمعدات  وتجارة اآلالتالعضو المنتدب لشركة تأجير السيارات 

 في العديد من الوظائف التنفيذية والقيادية    واستثمارية تزيدعمر خ رة مالية وإدارية    /األستاذيمتلك   •
 
عن عشرون عاما

 باملنطقة.في العديد من ك رى الشركات 

وشهادة  حاصل على شهادة ماجستير إدارة األعمال من جامعة ويبستر في والية ميسوري بالواليات املتحدة األمريكية،   •

 األمريكية. من جامعة واشنطن بوالية ميسوري  االقتصادفي  البكالوريوس

 بجدة. عضو لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية  •

 واملصرفية.  االستثماريةحاصل على العديد من الدورات في املالية وتطوير املنتجات  •

 املتحدة،شركة الحمراني    طوير،والتال ركة لالستثمار    )شركةعمل في العديد من الشركات القيادية في املنطقة مثل   •

 (.مجموعة الفضل الصناعي،الشركة السعودية للتطوير  األمريكي،البنك السعودي  بالبيد،شركة 

 

 "  مستقل " عضو  أ. أحمد محمد سمباوة 
   بالسعودية جدة –إلى اآلن   2003مدير مكتب أحمد محمد سمباوة لالستشارات المالية منذ 

   1976حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية في  •

   املتحد. والبنك السعوديسنة من خالل العمل في بنك الرياض  19لديه خ رة بنكية تتجاوز  •

الرياض ملدة   • في   وتنقل خاللها  2003وحتى    1984عام بداية   من عام    18عمل لدى بنك  للبنك  الرئيس ي  من املكتب 

   باململكة. املنطقة الغربية اململكة إلى فرع بنك الرياض في لندن ثم إلى املركز اإلقليمي لبنك الرياض في  

 وقطاع خدماتاملصرفية لألفراد    وقطاع الخدمات  وخدمات العمالءعمل في مختلف قطاعات البنوك مثل التسويق   •

   وأسواق املال.االستثمار 

   1990وحتى  1987شغل منصب مدير فرع بنك الرياض في لندن في عام  •

 .2003وحتى    1998في بنك الرياض في املنطقة الغربية باململكة منذ    واالستثمارية لألفرادعمل كمدير لقطاع الخدمات املصرفية   •

 

 اإلدارة: أعضاء مجلس  ومسؤوليات أدوار ( ب

 اآلتي:  الحصر،تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. على سبيل املثال ال 

 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. .1

 لالئحة صـناديق  .2
 
، املصـادقة على أي تضـارب مصـالح يفصـح عنه مدير الصـندوق وفقا

 
  اإلشـراف، ومتى كان ذلك مناسـبا

 االستثمار.

ـــــنــدوق   .3 ـــ ـــ ـــــئول املطــابقــة وااللتزام )لجنــة املطــابقــة وااللتزام( لــدى مــدير الصــ ـــ ـــ  على األقــل مع مســ
 
ـــــنويــا ـــ ـــ االجتمــاع مرتين ســ

ـــــل األموال وتمويل اإلرهاب   ـــــؤول التبليغ عن غســ ـــــندوق بجميع اللوائذ واألنامة   لديه،ومســ للتأكد من التزام مدير الصــ

 املتبعة.

 في حال تعيينه. إقرار أي توصية يرفعها املصفي .4

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

وأحكام   .6 لشروط  وفقا  الوحدات  مالكي  مصلحة  يحقق  بما  بمسؤولياته  الصندوق  مدير  قيام  من  الصندوق التأكد 

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.  واملستندات ذات العالقة،

 صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة وملصلحة  .7
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 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: د( مكافئات

ريال لكل عضو عن كل   3000بمبلغ  تكون املكافئات واألتعاب املالية املدفوعة ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

حالة حدوث أكثر من اجتماع في الشهر، وال يوجد أي مزايا أو رواتب  الشهر فيريال في  5000وبحد أقص ى  يحضره،اجتماع 

 الصندوق.أو مكافئات أخرى، وتحمل هذه املصاريف على 

 

 :الصندوق  ومصالح الصندوق  إدارة مجلس عضو  مصالح بين محتمل او  متحقق تعارض باي ه( بيان

 تضارب   أي  حدوث  حال  وفي  للمصالح،  تعارض  على  ينطوي   عمل  ألي  تابعيه  من  أي  ممارسة  عدم  على  الصندوق   مدير  يحرص

  باإلفصاح  الصندوق   مدير  فسيقوم  الصندوق   ومصالح   الباطن  من   الصندوق   مدير  او  الصندوق   مدير  بين   للمصالح  جوهري 

  أي   عن  باإلفصاح  الصندوق   أعضاء  على  يجب  كما   ممكنة،  فرصة   أقربفي    الصندوق   إدارة  ملجلس  كامل  بشكل  ذلك  عن

 . الصندوق  إدارة الصندوق ملجلس ومصالح الصندوق  إدارة مجلس عضو مصالح  بين  محتمل او متحقق تعارض

 

 :الصناديق إدارة مجالس في الصندوق  إدارة مجلس أعضاء و( عضويات

 :التالي بالجدول  املوضحة بالصناديق إدارة مجلس أعضاء منصب أدناه املذكورين األعضاء يشغل

صناديق شركة األول  

  ابيتال 

عدنان محمد  

 تلمساني

سمير عبد الرحمن  

 البحيص ي 
 عمر محمد هندي  فيصل صالح مالئكة                    

أحمد محمد  

 سمباوة

صندوق األول  

 للمرابحات )بالريال( 
× × × × - 

صندوق األول  

 للدخل الدوري 
× - × 

- 
× 

صندوق فلل الروضة 

 العقاري 
× × × 

- 
× 

صندوق فرص األول  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

صندوق تحالف  

 الفرص العقارية 
× × × 

- 
× 

صندوق األول  

 1-للدخل العقاري 
× × × 

- 
× 

صندوق األول  

 1-للملكية الخاصة
× × × 

- 
- 

صندوق فلل الراكة  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

 

 

 : الشرعية   الرقابة   لجنة  .25

 

 املراجعة دار شركة تعيين  تم ، وقددار املراجعة الشرعية ذ.ذ.م. مراقبة شركة تخضع جميع عمليات واستثمارات الصندوق إلى 

 في وعضو اإلسالمية املالية واملراجعة للمؤسسات املحاسبة منامة في عضو وهي .للصندوق  شرعي ومراقب كمستشار الشرعية

 الشرعية، التدقيق واملراجعة خدمات تقديم في متخصصة شركة  أنها  كما .اإلسالمية املالية واملؤسسات للمصارف العام املجلس

 .الشرعية االستشارات خدمات لتقديم املركزي  البحرين مصرف قبل من مرخصة

 البحرين املنامة مملكة 21051. ب.ص الشرعية املراجعة دار :الشرعي املستشار عنوان 



 

 

32 

 :لجنة الرقابة الشرعيةأ( أسماء أعضاء 

 :  البلتاجي إبراهيم محمد/  الدكتور  الشيخ

   البلتاجي  إبراهيم  محمد  الدكتور   يشغل
 
 عضو  كونه  إلى  باإلضافة  القاهرة،  مصر،  لبنك  الشرعية  الهيئة  رئيس  نائب  منصب  حاليا

   البلتاجي  الدكتور   يعمل  كان   للتنمية  الوطني   بالبنك  التحاقه  وقبل  للتنمية،  الوطني   للبنك  السياسات  لجنة
 
 لل رامج  مديرا

  التخطيط  رئيس  منصب  يشغل  كان   كونه  إلى  باإلضافة  ،(ساما)  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  في  اإلسالمية  املصرفية

 . لالستثمار املصرفية الراج ي شركة في والدراسات

 .القاهرة – مصر بنك في الشرعية الهيئة عضو •

 . للتنمية الوطني  للبنك الشرعية الهيئة رئيس نائب •

 . والتنمية  للتجارة اإلسالمية الوطنية  أسيوط شركة إدارة مجلس عضو •

 .سنغافورة – للتأمين  HSBC لشركة الشرعية الهيئة عضو •

 . الشرعية األحكام مع املتوافقة املصرفية ال رامج مدير – السعودي العربي النقد مؤسسة •

 املصرفية.  الراج ي لشركة والدراسات التخطيط رئيس •

 :شلبي  أنور  محمد الدكتور  الشيخ 

  صندوق "  منها  عدة  إسالمية  استثمار  صناديق  في  الشرعية  الرقابة  هيئة   وعضو  ،  الشرعية  العلوم  في  األسانيد  أعلى  على  حاصل

  بالشركة   الخاص"  سنابل  صندوق "  القاهرة،  وبنك  التنمية،   ببنك  الخاص"  الوفاق  صندوق "   مصر،  ببنك  الخاص"  الحصن

  الصحة   بوزارة  األعضاء  وزراعة  لنقل  التنفيذية   الالئحة  مسودة   وضع  في  شارك   اإلسالمي،  ظبي  أبو  ومصرف   الدولية  املصرية

 األزهر  جامعة  من  الفقه  أصول   في  واملاجستير  الدكتوراه  شهادة   على  حاصل  املجتمع،  تنمية  جمعية   إدارة  بمجلس  وعضو

  املصرية  اإلفتاء  دار  إلى  باإلضافة  القاهرة،  املصرية  اإلفتاء  بدار  االجتماعية  لألبحاث  العامة  لإلدارة  عام  كمدير  ويعمل   الشريف

  القياسية   املواصفات  بهيئة  حالل  لجنة    وعضوية  املصرية  اإلفتاء  بدار  الفتوى   أمانة   لجنة  شلبي   الدكتور   يترأس  أسيوط،   لفرع

 . الصناعة  بوزارة  املصرية

 . املصرية االفتاء بدار االجتماعية لألبحاث العامة اإلدارة عام مدير •

 . املصرية  اإلفتاء بدار الفتوى  أمانه لجنة رئيس •

 .املصرية االفتاء بدار حالل لجنة رئيس •

 .اآلن  حتى   2004 عام من الصناعة بوزارة املصرية القياسية املواصفات بهيئة حالل لجنة عضو •

 . مصر بنك في اإلسالمية للمعامالت العامة باإلدارة الشرعية الرقابة هيئة  عضو •

 : األتية  اإلسالمية االستثمار صناديق في الشرعية الرقابة هيئة  عضو •

 . مصر بنك" الحصن صندوق  -

 . القاهرة  وبنك التنمية،  بنك" الوفاق صندوق " -

 . اإلسالمي ظبي  أبو ومصرف الدولية، املصرية الشركة" سنابل صندوق " -

 : أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية (ب
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  الصندوق   عمليات  بأن   اإلدارة  ملجلس  ليؤكد  للصندوق   سنوية  مراجعات  وإجراء  الشرعية  بالرقابة  الشرعي  املستشار  وسيقوم 

 . اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة واستثماراته

 : منه دفع الذي واملصدر  االستشارات ج( مقابل

 الشرعية   املراجعة  خدمات  ناير  سعودي  ريال  10,000  مقدارها  سنوية  أتعاب  على  الشرعية  املراجعة  دار  شركة  ستحصل

 .سنوي  بشكل الصندوق  عل األتعاب تلك تحميل وسيتم للصندوق  املقدمة

 :للصندوق  الشرعية املعايير  (د

  واملعتمدة   الشرعية  املعايير  مع  املتوافقة  الشركات  أسهم  وبيع  شراء  في  الصندوق   أموال  باستثمار   الصندوق   مدير  يقوم  سوف

  على  األوقات  جميع  في  الصندوق   أعمال  تقتصر  أن   يجب:  التالية  املعايير  عليها  تنطبق  والتي   للصندوق   الشرعي   املستشار  من

   الشرعي،  املستشار  من  واملعتمدة   اإلسالمية  الشريعة  مع   املتوافقة  االستثمارات
 
  الشرعي   املستشار  اعتمد  فقد  عليه   وبناءا

 : التالية واملعايير الضوابط

 :يلي مما الرئيس ي  نشاطها مجال يكون  التي  الشركات في اإلستثمار يجوز  ال .1

 .التقليدية التأمين  وشركات بالفائدة تتعامل التي  كالبنوك اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق ال التي  املالية األنشطة -

 .والدخان  الخمور  وتوزيع إنتاج -

 . األسلحة وتوزيع إنتاج -

 . ومشتقاته الخنزير لحم وتوزيع إنتاج -

 . شرعية  ذكاة مذكاة الغير اللحوم وتوزيع إنتاج -

 . أدواته وإنتاج القمار صاالت إدارة -

 .  السينما ودور  املاجنة الفضائية والقنوات واملجالت املجون  وكتب الخالعة أفالم ونشر إنتاج -

 . اللهو أماكن وكذلك غيره أو الخمر كبيع محرمة  خدمات تقدم التي  والفنادق املطاعم -

 . فيه اإلستثمار جواز عدم الشرعي  املستشار يقرر  آخر نشاط أي -

 تكون   التي   الشركات   في  االستثمار   يجوز   ال  املالي،  التحليل  بمرحلة   تمر  أن   يجب  حالل  الرئيس ي   نشاطها   يكون   التي   الشركات .2

 : التالية املالية النسب لديها

 . ملوجوداصها  السوقية  القيمة من% 33 من أكثر أو مساويه مليزانيتها وفقا الربوية القروض -

 . املالية القوائم حسب موجوداصها من% 49 الغير على والديون  النقود مجموع يتجاوز  -

  من %  33  عن  تزيد  أو  مساويه  ربوية  بفائدة  مالية  أوراق  أو  بنكية  كودائع  األجل  قصيرة  أدوات  في  املستثمرة  السيولة  نسبة -

 . الشركة  ملوجودات السوقية القيمة

 فوائد   من  املصادر  هذه  كانت   سواء   للشركة،   الكلي  الدخل  من %    5  عن  املصادر   مختلف  من  املشروع   الغير  الدخل  يتجاوز  -

 . مباحة  غير أخرى  مصادر أو ربوية
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 . الشرعي املستشار موافقة أخذ الصندوق  مدير على يتوجب خاصة شركات  أسهم شراء استثمار في الدخول  قبل .3

 متوافقة  األجل  قصيرة  ودائع  في  باالستثمار  الصندوق   مدير  يقوم  قد  خاصة،  شركات  أسهم  شراء  في  االستثمار  إلى  باإلضافة .4

 عمليات   في  الدخول   أجل  من   أو  الصندوق   مصاريف  توفير  أجل  من   إسالمية  مصارف  في  جاريه  حسابات  أو  اإلسالمية  الشريعة  مع

 . أخرى  استثمارية وفرص

  بميزانيتها  الخاص  التحليل  فإن   فيها  االستثمار  الصندوق   مدير  ينوي   والتي   الجديدة  للشركات  األولية  للطروحات  بالنسبة .5

 . الشركة أصول  صافي على يقسم أن  يجب العمومية

 وقيمة   تداول   تاريخ  ولها  السوق   في  ومدرجة  األقل  على  مالية  سنة  ربع  مدة  اسهمها  تداول   يتم  التي   للشركات  بالنسبة  أما .6

 . للشركة السوقية القيمة متوسط على يقسم أن  يجب العمومية بميزانيتها الخاص التحليل فإن سوقية،

 :الصندوق  أموال تطهير  سياسة (ه

 فترة  خالل  محرم  مصدر  من  إيرادات  أية  حققت  قد  الصندوق   فيها  يستثمر  التي   الشركات  من   شركة  أي  أن  اكتشاف  حالة  في

 الصندوق   مدير  وسيقوم  الصندوق   أرباح  إجمالي  من  التطهير  مبالغ  باحتساب  الشرعي  املدقق  سيقوم  فيها،  الصندوق   استثمار

 من  املبالغ تلك بخصم الصندوق  مدير سيقوم كما  الصندوق، من إليهم املرسلة التقارير  في املبالغ بهذه الوحدات حملة بإشعار

  تحديد   في  ويرجع  الشرعي،  املستشار  موافقة  بعد  الخير  وجوه  في  لصرفه  الغرض  لهذا  فتحه  يتم  بنكي  حساب  في  وايداعها  أرباحهم

 . مدقق مالي مركز أو ميزانية آخر إلى النسب هذه

 

 االستثمار    مستشار  .26

 يوجد  ال 

   الموزع  .27

 ال يوجد 

 

 الحسابات:   مراجع  .28

 

 مراجع الحسابات القانوني: اسم  (أ

 شركة إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه

 العنوان املسجل و عنوان العمل ملراجع الحسابات: :ب(

 الرياض , اململكة العربية السعودية : العنوان

    11557 الرياض  69658: بريد صندوق 

   011-5333 206: هاتف

 011-5444 206: فاكس

 www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني: 

 :ج(األدوار األساسية ملراجع الحسابات و مسؤولياته

ن رأي املحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم املالية ككل:   تقديم تقرير إلدارة الصندوق عن الصندوق ُيبي 

 ملعايير املحاسبة  ُتاهر بعدل، من كافة  ▪
 
النواحي الجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األقل وفقا

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بسجالت محاسبية سليمة.  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

http://www.pkfalbassam.com/
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 ذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية ألغراض املراجعة.فيما إ ▪

 

 القانوني: مراجع الحسابات الستبدال  املنظمة األحكامد( 

 سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين املحاسب القانوني أو تغييره.  .1

ن  ملجلس إدارة الصندو  .2 عي 
ُ
ق الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني امل

 في أي من الحاالت التالية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه. ▪

▪  .
 
 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال

مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخ رات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل  إذا قرر  ▪

 ُمرٍض. 

ن.  ▪ عي 
ُ
 لتقديرها املحض، تغيير املحاسب القانوني امل

 
 إذا طلبت الهيئة، وفقا

 . واملراجعة املحاسبة مهنة ملزاولة القانوني للمحاسب املمنوح الترخيص إلغاء ▪

▪  

 

 : الصندوق   أصول  .29

 

  للخدمات املالية يقينبتعيين قام مدير الصندوق  (أ
 
 للحفظ ليتولى مسؤولية حفظ أصول الصندوق لصالح الصندوق. أمينا

 

اآلخرين وقد يتطلب ذلك القيام   عمالئه  أصول   أصوله وعن  إن  أمين الحفظ مسؤول مسؤولية تامة عن فصل أصول الصندوق عن (ب

 أ( من هذه الشروط واألحكام. – 20باملهام الالزمة واملوضحة في املادة )

 

 مدير  أو  الصندوق   مشاعة. وليس ملدير  الوحدات ملكية  ملالكي  جماعي  بشكل  مملوكة  "لألسهم السعوديةاألّول    "صندوق   أصول   إن   (ج

 الصندوق أو   أصول   في  مصلحة  أي    املوزع  أو  املشورة   مقدم  أو  الباطن  من  الحفظ  أمين  أو   أمين الحفظ  أو  الباطن  من  الصندوق 

  من  الحفظ  أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  من الباطن  الصندوق   مدير  أو  الصندوق   مدير  كان  إذا  إال  األصول،  بتلك  يتعلق  فيما  مطالبة

   املوزع  أو  املشورة   مقدم  أو  الباطن
 
   كان  أو  ملكيته،  حدود  لوحدات الصندوق، وذلك في  مالكا

 
 أحكام بموجب  املطالبات  بهذه   مسموحا

فصح االستثمار الئحة صناديق
ُ
 . واألحكام الشروط هذه  في عنها وأ

 

 معالجة الشكاوى:   .30

 

إن اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل، بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكوى  

إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بالصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات   .ومكان تقديم الشكاوى 

 :قسم معالجة شكاوى املستثمرين في شركة األول كابيتال على -املعني االتصال بإدارة خدمات العمالء  

 شركة األول كابيتال 

 قسم معالجة شكاوى املستثمرين   -إدارة خدمات العمالء 

)
 
 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا
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تتبنى شركة األول كابيتال سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالةها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه السياسة 

في الحصول على نسخة من هذه   الراغبين  وتطبيقها على مالكي وحدات هذا الصندوق. وبإمكان املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين 

ية  لسياسة )بدون مقابل( االتصال بإدارة خدمات العمالء في شركة األول كابيتال على العنوان املذكور أعاله. وفي حال تعذر الوصول الي تسو ا

الرد خالل   يتم  املالية    10أو لم  إيداع شكواه لدى هيئة السوق  للمشترك  إيداع    -أيام، يحق  للمشترك  إدارة حماية املستثمر، كما يحق 

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت    (90)لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة    الشكوى 
 
يوم تقويميا

 .الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى لجنة الفصل قبل انقضاء املدة 

 

 

 

 

 : أخرى   معلومات  .31

ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند الطلب سيتم تقديم السياسات واإلجراءات التي سُتتبع   .1

 دون مقابل. 

في   .2 الفصل  لجنة  في صناديق االستثمار هي  أو عن االستثمار  ناش ئ من  نزاع  في أي  بالنار  املختصة  القضائية  الجهة  إن 

 منازعات األوراق املالية. 

ام الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط واألحكام، والقوائم  ان املستندات املتاحة ملالكي الوحدات، تشمل شروط وأحك .3

 .املالية ملدير الصندوق 

ال يوجد أي معلومة أخرى معروفة ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها  .4

تتضمنها شروط وأحكام الصندوق التي    الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن  مالكو الوحدات

 .سُيتخذ قرار االستثمار بناء  عليها

كرت في سياسات   .5
ُ
ال يوجد اي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذ

 االستثمار وممارساته.

 

 الوحدات: من مالك    إقرار 

 

شروط واحكام الصندوق الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق،  قد قمت/قمنا باالطالع على ل

 واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها:

 

 

 االسم:

 

 :التاريخ      التوقيع:
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