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 مدير الصندوق 

 كابيتال شركة األّول 

 

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

وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط  

الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط  واألحكام. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة  

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

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

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

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

 من يمثله".قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو 

جازة   السعودي  بالريــال  األول   مرابحـات  صنـدوق تم اعتماد   -
ُ
ِقَبل  على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية امل من 

 . لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار

هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي التي تعكس      -

بتاريخ   المالية  السوق  هيئة  إلى  المرسل  خطابنا  حسب  واتعابه  القانوني  الحسابات  مراجع  تغيير 

 .م2022/ 06/ 25
االستثمار، وتتضمن معلومات  إن شروط وأحكام صندوق االستثمار واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق  -

 صندوق االستثمار، وتكون محدثة ومعدلة.عن كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة 

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

 يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.  -

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

 بمشورة مستشار منهي" 
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لخص خصائص الصندوق م  

 الوصف البند  م

 صندوق األول مرابحات بالريال السعودي  اسم صندوق االستثمار 1

 مفتوح مطروح طرحا عاما صندوق أسواق النقد  فئة الصندوق / نوع الصندوق  2

 شركة األول كابيتال  اسم مدير الصندوق  3

  تحقيق  خالل من املال رأس تنمية في الصندوق  أهداف تتمثل هدف الصندوق  4

  مع( شهر سايبور   وهو)  للصندوق  املقارن  املؤشر عن تزيد عوائد

  على واإلبقاء بالصندوق، املال رأس على للمحافظة السعي

  محفظة تنويع خالل من  وذلك منخفض، مخاطر مستوى 

 وعالية املخاطر منخفضة استثمارات في الصندوق  استثمارات

.  السعودي بالريال السيولة  

 منخفــض مستوى املخاطر 5

 ريال أيهما أعلى قيمه 5000وحده أو  500  الحد األدنى لالشتراك   6

 قيمهريال أيهما أعلى  1000وحده أو  100الحد األدنى لالضافة 

 كل يوم عمل  أيام التعامل / التقييم  7

 ال يوجد توزيع لالرباح وانما تنعكس على سعر التقييم للوحده    توزيعات االرباح   8

 يوم التعامل التالي ليوم ليوم التقييم   أيام اإلعالن  9

 االسترداد أيام عمل من تاريخ التقييم الالحق ليوم  4خالل  موعد دفع قيمة االسترداد  10

 الطرح األولي  دسعر الوحدة عن  11

 )القيمة االسمية(  

 رياالت سعودية  10

 ريال سعودي  عملة الصندوق  12

 مفتوح   مدة صندوق االستثمار   13

 م  16/04/2009   املوافقه  20/04/1430  تاريخ بداية الصندوق  14

واألحكام   15 الشروط  إصدار  و    تاريخ 

 آخر تحديث لها

/       06/      30وتاريخ التحديث :         09/03/2009تاريخ اإلصدار  

 م  2022

 ال ينطبق املبكر رسوم االسترداد  16

 سايبور شهر   املؤشر االسترشادي  17

 شركة األول كابيتال  اسم مشغل الصندوق  18

 شركة نمو املالية   أمين الحفظ اسم  19

  شركاؤه  و إبراهيم أحمد البسام  شركة اسم مراجع الحسابات 20

 الصندوق  أصول % من صافي قيمة 0.5 رسوم إدارة الصندوق  21

 ال ينطبق  و االسترداد  رسوم االشتراك 22

  80,000  )على ان ال يقل عن    صول من إجمالي قيمة األ %  0.035   أمين الحفظ رسوم  23

 ريال سعودي( 

 ظهرا   1في أي يوم عمل و آخر موعد لقبول الطلبات الساعة   مصاريف التعامل   24

 االحكام و( من هذه الشروط 7حسب ما هو موضح في بند رقم )  رسوم ومصاريف أخرى  25

 ال ينطبق رسوم األداء                                              26
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 دليل الصندوق 

 

 

 ل يتال كابكة األو  شر  مدير الصندوق 

 

 الطابق الثاني –مركز بن حمران التجاري 

)
ً
 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 012 0335 284فاكس:  –  2321 284 012هاتف: 

  21553جدة  51536ص.ب: 

   www.alawwalcapital.comاملوقع اإللكتروني:  

 شركة نمو املاليـة أمين الحفظ

 

 

 
 الطابق األول  –مبنى الشركة التعليميه املتطورة  

 طريق العليا العام  –حي املروج 

 11653الرياض  92350ص.ب 

    www.nomwcapital.com.saاملوع االلكنروني:  

 يتال ل كابكة األو  شر  الصندوق  مشغل

 

 الطابق الثاني –مركز بن حمران التجاري 

)
ً
 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 012 2840335فاكس:  – 012 2842321هاتف: 

  21553جدة  51536ص.ب: 

   www.alawwalcapital.comاملوقع اإللكتروني:  

 إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه شركة    الحسابات  مراجع

 

 

         

 5444 206 011 فاكس:  –5333  206 011 هاتف:  

  11557  الرياض 69658 ص.ب: 

   www.pkfalbassam.comاملوقع اإللكتروني:      

 شركة دار املراجعة الشرعية ذ.ذ.م.  اللجنة الشرعية 

 42و 41مكتب رقم  - 872بناية رقم   

 436، سيف 3618طريق 

 21051مملكة البحرين، ص.ب -مدينة املنامة 

 + 973 1721 5919فاكس:    +973 1721 5898هاتف: 

  www.shariyah.comاملوقع اإللكتروني:  

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.alawwalcapital.com/
http://www.pkfalbassam.com/
http://www.shariyah.com/
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حتويات قائمة امل  

 

 1 صندوق االستثمار 

 1 النظام املطبق

 1 سياسات االستثمار وممارساته

 5 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق 

 6 آلية تقييم املخاطر 

 6 الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق 

 6 قيود / حدود االستثمار 

 7 العملة

 7 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 10 التقييم والتسعير 

 11 التعامالت

 15 سياسة التوزيع 

 15 يم التقارير إلى مالكي الوحدات دتق

 16 سجل مالكي الوحدات 

 16 اجتماع مالكي الوحدات 

 17 مالكي الوحدات حقوق 

 18 مسؤولية مالكي الوحدات 

 18 خصائص الوحدات 

 18 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 

 19 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار 

 20 مدير الصندوق 

 23 مشغل الصندوق 

 24 أمين الحفظ

 26 مجلس إدارة الصندوق 

 29 لجنة الرقابة الشرعية 

 31 مستشار االستثمار 

 31 املوزع

 31 مراجع الحسابات 

 32 الصندوق  أصول 

 23 معالجة الشكاوى 

 33 معلومات أخرى 

 33 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق 

 33 إقرار من مالك الوحدات
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 الشروط واألحكام 

 

افق معصندوق مرابحات األول بالريال السعودي وهو صندوق تحتوي هذه الوثيقة على شروط وأحكام  ،  األول كابيتال شركة  ، تديرهاللجنة الشرعية ضوابط  متو

وتمثل هذه الشروط واألحكام العالقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي    . 14178-37من هيئة السوق املالية، بموجب ترخيص رقم    مؤسسة سوق مالية  وهي  

 .الوحدات، والتي تأسس الصندوق بمقتضاها

 :صندوق االستثمار  (1

 :ونوعه وفئتهصندوق الاسم  (أ

   اللجنة الشرعية متوافق مع ضوابط مفتوح و مطروح طرخا عاما و    ي صندوق استثمار هو صندوق مرابحات األول بالريال السعودي  

 :و آخر تحديث لها صندوق التاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب

 م. 2022/    06  /30حديثها في  و تم ت 2009/ 09/03بتاريخ صدرت هذه الشروط واألحكام 

افقة الهيئة على  (ج  : الصندوق  وحدات  طرحتاريخ مو

   2009/ 16/04 .ه املوافق20/04/1430 وافقت الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار بتاريخ

 :و تاريخ استحقاقه  صندوق المدة  (د

 انهاءه  بحق  الصندوق  مدير ويحتفظ  محدد عمر له يوجد ال انه أي املدة، مفتوح صندوق  السعودي بالريال األول  مرابحات صندوق   أن  

 
 
   الصندوق  واحكام  شروط  من( 20) عشرين  رقم للفقرة  وفقا

 :قالنظام املطب   (2

 العالقة ذاتى  خر األ  واللوائح واألنظمة التنفيذية  ولوائحه املالية السوق  لنظام خاضعانومدير الصندوق  مرابحات األول بالريال السعودي      إن صندوق 

 .العربية السعودية  اململكة في قةاملطبّ 

 :سياسات االستثمار وممارساته (3

 : لصندوق لاألهداف االستثمارية  (أ

 السعي مع( شهر سايبور  وهو) للصندوق  املقارن  املؤشر عن تزيد عوائد تحقيق  خالل من املال رأس تنمية في الصندوق  أهداف تتمثل

  في الصندوق  استثمارات محفظة تنويع  خالل من وذلك منخفض،  مخاطر مستوى  على واإلبقاء  بالصندوق، املال رأس  على للمحافظة

 .  السعودي بالريال السيولة وعالية املخاطر منخفضة استثمارات

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

 

  :التاليةسيستثمر الصندوق أصوله في جميع أو بعض األدوات االستثمارية         

   اململكة.خارج  ملؤسسةمماثلة  رقابية هيئة أوخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد  جهات مع النقد أسواق صفقات  -1

 الصادرة عن جهات سيادية والشركات السعودية الحاصلة على تصنيف ائتماني   الدينو أدوات   الصكوك  -2

 الودائع البنكية لدى املؤسسات الخاضعة ملؤسسة النقد أو جهة رقابية مماثلة خارج اململكة.  -3

املالية أو هيئة رقابية املرخصة من هيئة السوق  املالية الشركات لدى واملرابحة وصناديق املتاجرة بالسلعأسواق النقد   صناديق  -4

 مماثلة خارج اململكة.
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افية ت ة سياس (ج  معينة:ركز االستثمار في أوراق مالية معينة، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغر

املتوافقة مع املعايير   % من قيمة أصول الصندوق في الصكوك وصناديق الصكوك 25يجوز ملدير الصندوق االستثمار بما ال يتجاوز • -

الشرعية، هذا وتنحصر استثمارات الصندوق في أدوات الدين في اإلصدارات الصادرة عن الحكومات والبنوك املركزية أو شركات 

 سعودية ذات تصنيف ائتماني صادر عن أي من مؤسسات التصنيف االئتماني. ومؤسسات

-  

باستثناء االستثمار في الصكوك اإلسالمية، بمكن للصندوق االستثمار في صفقات املرابحة والصناديق املشابهة بدون أي قيود على  • -

ملدير الصندوق استثمار جزء من أصول الصندوق في   نسب االستثمار باستثناء القيود الواردة في الفقرة )ز( قيود االستثمار. يحق

% من قيمة أصول  25الدول التي تتمتع بمناخ استثماري آمن، وبشرط أال تتجاوز استثمارات الصندوق املباشرة في هذه الدول نسبة 

 الصندوق. 

 

 

 :  كل مجال استثماري بحده األدنى و األعلى  سب االستثمار فينجدول يوضح    (د

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي يحتمل أن يشتري و يبيع الصندوق فيها استثماراته:أسواق األوراق املالية هـ ( 

 يستثمر الصندوق في السوق السعودي و اإلقليمي و العاملي. 

 

 في وحدات الصندوق:  تابعيه و ( استثمار مدير الصندوق و

 

 

 الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملتطلبات اآلتية:يجوز ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات  -

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

 بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة.

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

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

( من الئحة صناديق االستثمار.67للسوق وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق املادة )  

 

 :صندوق ل أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية ل(  ز

الحد األدنى    فئة األصول  األعلى   الحد   

الـنــقـــــــد  صــــــــــــــنـــــــاديـق أســــــــــــــواق 

 واملرابحة 

0%  25%  

%0 صفقات املرابحة  100%  

او  الـخـــــــاصـــــــــــــــــــة  الصــــــــــــــنـــــــاديـق 

 األصول غير القابلة للتسييل 

% من صافي قيمة أصول الصندوق. 10بما ال بتجاوز نسبته   
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 ، 

 املجاالت كافة على املحفظة  اســـــتثمارات  أوزان تنويع اســـــتراتيجية اعتماد  الى  ســـــيهدف الصـــــندوق   مدير فإن( ج-2) البند  باالعتبار األخذ  مع •

 املالي  الســـــــــــوق   أداء وتقييم  املحللين وتوصـــــــــــيات االقتصـــــــــــادية  والدراســـــــــــات  والفني  األســـــــــــا ـــــــــــ ي  املالي التحليل على بناء   املتاحة االســـــــــــتثمارية

  املطروحة  للشــــركات  والقانونية املالية  العناية  وتقارير اإلصــــدار  نشــــرات  دراســــة خالل  من  منفرد  بشــــكل  الشــــركات وتقييم ككل  واالقتصــــاد

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

  أفضـل  باختيار املتاحة االسـتثمارية  الفرص تقييم في  والحرص واملهارة  العناية  ممارسـة على الوحدات مالكي تجاه   الصـندوق   مدير يلتزم •

 .الصندوق  استراتيجية مع يتناسب بما العوائد

 . فقط اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة الشركات أسهم اختيار •

  الحد الى الصندوق  في السيولة نسبة رفع إلى الصندوق  مدير يلجأ فقد معين،  وقت في لالستثمار مواتية غير  السوق  ظروف كانت حال في •

  مثل  للصندوق  الشرعية املعايير  مع ومتوافقة واألمان السيولة وعالية األجل  قصيرة  استثمارية أوعية في واستثمارها  به، املسموح األقص ى

 .املحلية البنوك لدى املرابحة صفقات أو املرخصة املالية الشركات لدى  أو الصندوق  مدير لدى املرابحة صناديق

 

          

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

 

تنحصر استثمارات الصندوق في الصكوك اإلسالمية وصفقات املرابحة باإلضافة الى االستثمار في صناديق أسواق النقد واملرابحة ذات  

  شروط في ذكرها تم التي أخرى. غير  مالية أوراق أي في الصندوق  يستثمر ولن  بالسلع املتاجرة  وصناديقاالستراتيجية املشابهة للصندوق  

 . الصندوق  واحكام
 

 

   األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها صول أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية أو األ ط(   

 

:على يحرص سوف الصندوق  مدير فإن االستثمار صناديق وعمال بالئحة بناء  على استراتيجيات االستثمار الواردة في البنود السابقة  

  الشــــــــريعة  ملبادئ  وفقا االســــــــتثمارات  أهلية  تقرير في املتبعة  باملعايير  الصــــــــندوق   اســــــــتثمارات  جميع التزام من  دوري  بشــــــــكل  التأكد •

 .االسالمية

 .الصندوق  أصول  قيمة من% 25 نسبة الخليجية الدول  في  املباشرة  الصندوق  استثمارات  تتجاوز  ال  أن  •

)بإستثناء صناديق االستثمار   املجموعة  لنفس  تنتمي  مختلفة جهات أو واحدة  جهة في  استثمارات الصندوق   مجموع تتجاوز  أن ال •

  االستثمارات جميع  ذلك  ويشمل الصندوق،  أصول  قيمة صافي من 25% هنسبت ما و أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة( (

  لنفس  تنتمي مختلفــة  جهــات  أو  واحــدة   لــدى جهــة  البنكيــة والودائع  املــاليــة الصــــــــــــــادرة  واألوراق املبرمــة  ســـــــــــــوق النقــد  صـــــــــــــفقــات  في

 املجموعة.

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

 يوما تقويميا.  180أال يتجاوز متوسط فترة استحقاق استثمارات الصندوق الـ  •

  من بالكامل السـداد هذا  تغطية أمكن إذا إال عليها،  مسـتحق  مبلغ أي  سـداد مطلوبا  يكون  مالية ورقة أي في  الصـندوق   يسـتثمر لن •

 .أيام( 5) خالل الصندوق  محفظة من نقد إلى تحويلها يمكن التي املالية األوراق أو النقد

 أيام. 7% من أصوله على شكل استثمارات عالية السيولة بآجال استحقاق متبقية ال تتجاوز 10أن يحتفظ الصندوق بنسبة  •

 

 : أو مديرو صناديق آخرون  الصندوق  مدير الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها  أصول الحد الذي يمكن فيه استثمار  ي( 
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%( من  25)ما نسبته  لن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات املؤسسة املالية ،

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

وبيان سياسته  ، االقتراضممارسة صالحيات اإلقراض و  بشأنمدير الصندوق  ةو سياس اإلقتراضاإلقراض و  الصندوق في صالحيات ( ك 

 : الصندوق  أصول  برهن يتعلق فيما

 مدير 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 
 
 : التالية للضوابط وفقا

 .اإلسالمية الشريعة مع متوافق التمويل أو القرض  يكون  أن .1

  أو مديره  من  االقتراض باستثناء أصوله قيمة صافي من%  10  الصندوق  اقتراض نسبة تتجاوز  أال يجب .2
 
 التابعة الشركات من أيا

 . االسترداد طلبات لتغطية له

 القرض.  على الحصول  تاريخ  من أشهر 6 القرض مدة  تتجاوز  أال يجب .3

 

 : اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظيرل(  

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

 

 : سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق م( 

عنها مل في أقرب وقت واإلفصاح  وتقويم املخاطر املحتملة  تحديد  إلى  تهدف  الصندوق  وإدارة مخاطر  لتقييم  لية داخلية 
َ
ا الصندوق  إدارة يتبع مدير  جلس 

اإل  ممارسات  مع  تتماش ى  التي  اإلستثمارية  القرارات  بإتخاذ  الصندوق  مدير  وسيقوم  معها  للتعامل  املناسبة  اإلجراءات  إلتخاذ  الجيدة الصندوق  ستثمار 

 . واملحددة للصندوق والتي تتماش ى مع الشروط واألحكام الخاصة به مع بذل الجهد وتطبيق أفضل املمارسات للحد من املخاطر 

 : ياملؤشر االسترشادن(  

 

البنك املركزي والجهة املزودة للمؤشر هي   ". شهر ملدة   السعودية البنوك بين الداخلي االقتراض  أسعار معدل"  وهو( شهر سايبور ) مؤشر

 ألداء الصندوق أو السوق أ األسواق ذات العالقة في املستقبل  السعودي 
 
، و ال يعتبر األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر معيارا

 لالداء  ، كما انه ليس هناك أي ضمان ملالكي الوحدات بأن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة 
 
 أو مسايرا

 
باملؤشر سوق يكون مطابقا

 السابق.

 

 املشتقات: س(  التعامل في عقود 

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

افق عليها مأي إعفاءات  ع(   : هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمارمن    و

 ال يوجد. 

 :املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق ( 4

، نظرا لكون الصندوق يستهدف  (أ
 
ينطوي االستثمار في صندوق مرابحات األول بالريال السعودي على مخاطر منخفضه عموما

 االستثمار في أدوات سوق النقد قصيرة األجل والتي تتسم بانخفاض مخاطر االستثمار فيها.
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 .املستقبل في الصندوق   أداء على مؤشرا يعد ال للمؤشر السابق األداء أو  لصندوق  السابق األداء ان  ( ب

 يوجد ضمان ان األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.   ال (ج

  يعد ال الصندوق  في االستثمار (د
 
 . االستثمار لصندوق  تابع أو املالية األوراق يبيع أو يسوق  محلي بنك أي لدى إيداعا

  أو إلهمال نتيجة كانت  إذا اال الصندوق  في االستثمار على تترتب قد مالية خسارة أي عن املسؤولية ويتحمل الوحدات مالك يقر ( ه

 . الصندوق  مدير من تقصير

 : التالية النقاط في( الحصر ال املثال سبيل على) الصندوق  تواجه قد التي  الرئيسية املخاطر تلخيص ويمكن هذا ( و

 

 بتذبذب  ويتأثر النفط من الدخل على كبير  بشكل  يعتمد وهو الناشئة االقتصادات من السعودي االقتصاد: االقتصادية املخاطر  (1

  الصندوق  أسعار تتأثر وبالتالي أسعاره،
 
 . تباعا

 . الصندوق  استثمارات من املتوقعة النتائج عن املحققة الفعلية  النتائج اختالف ملخاطر الصندوق  يتعرض قد: االستثمار مجال مخاطر  (2

تشمل هذه املخاطر عدم قدرة الطرف الثاني في عقود التمويل باملرابحة لصفقات السلع على التسديد في  : السداد عن التوقف مخاطر  (3

صة ذات سجل  الوقت املتفق عليه. مع األخذ بالعلم أن الصندوق لن يستثمر أو ينفذ أي عمليات مرابحة إال من خالل الصناديق املتخص 

 مثل ستاندرد  
 
أداء مستقر ومنخفض املخاطر أو أطراف ذات تصنيف ائتماني مرتفع وذلك حسب تصنيف وكاالت االئتمان املشهورة عامليا

أند بورز وموديز، ومع وجود هذه املعايير في اختيار األطراف املزمع الدخول معها في عمليات املرابحة إال أن هذه املخاطر ال يمكن  

 .  عادها ألي سبب كاناستب

  يوجد ال: الصكوك مخاطر  (4
 
  النقدية التوزيعات مبالغ استالم سيتم بأنه ضمان أي يوجد ال أنه كما.  الصكوك لتداول  ثانوي  سوق  حاليا

 . سداد تاريخ كل في الصكوك موجد يدفعها والتي  الصكوك لحملة املستحقة

 .  الصندوق  استثمارات من املتوقعة العوائد في تغيير  حدوث إلى يؤدي قد مما( السايبور ) : املحلي الفائدة سعر  تقلبات مخاطر  (5

  يتأثر قد الصندوق  فأن وبالتالي كبير، بشكل البشري  العنصر على استثماري  مدير أي شأن شأنه  الصندوق  مدير يعتمد: اإلدارة مخاطر  (6

 
 
  املدى على الخبرة  من ذاته املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين  التنفيذيين املدراء  بخسارة  سلبا

 . القصير 

 لديه املعلومات أنظمة أن إال العمالء، أصول  وحفظ  الصندوق  إدارة  في التقنية استخدام على  الصندوق  مدير يعتمد: التقنية مخاطر  (7

 . لديه املتبعة املشددة   األمنية االحتياطات من الرغم على كلي أو جزئي تعطل أو  فيروسات أو اختراق لعمليات تتعرض قد

تقوم جميع اســـــتثمارات الصـــــندوق بالريال الســـــعودي، إال أنه يمكن للصـــــندوق أن يســـــتثمر بعمالت  :  مخاطر تغير ســـــعر صـــــرف العمالت (8

اتج املحلي اإلجمالي وقوى  أخرى وحيث ان ســعر صــرف تلك العمالت معرض للتذبذب بناء  على عوامل متعددة منها مدى قوة اقتصــادها والن

 .العرض والطلب على العملة وغيرها من العوامل، وبالتالي فيجب على املستثمر األخذ بعين االعتبار مخاطر تلك التقلبات عند االستثمار

   اململكة  قامت  :الضــــــرائب  بفرض املرتبطة املخاطر  (9
 
 على  2018 عام من ابتداء  تطبيقها تم والتي  املضــــــافة القيمة ضــــــريبة بتطبيق  مؤخرا

  الصـــــــــــــناديق على  واملســـــــــــــتحقة% 15إلى  تم رفعها  م11/05/2020 تاريخ   فيو  ،%5 بمقدار  واملصـــــــــــــاريف  والعموالت  واألتعاب  الرســـــــــــــوم جميع

 .الوحدات مالكي على بدورها ستؤثر والتي  العامة

    لصـــــندوق دير امليحق    :  الســـــيولة مخاطر  (10
 
ــافي أصـــــول الصـــــندوق كحد أقصـــــ ى 10ســـــتثمار، تحديد نســـــبة الئحة صـــــناديق اال لوفقا ٪ من صـــ

ــتردادلللمبلغ القابل   ــترداد املقد يصــــــــعب  وعليه   ،في كل يوم تعامل  الســــــ  تنفيذ طلب اســــــ
 
ــتثمر بالكامل.فضــــــــال أصــــــــول   بيع  يصــــــــعب أنه عن  ســــــ

ـــكال التصــــــرف  الصــــــندوق أوالتصــــــرف ـــكل آخر من أشـــ قد يعجز   قيمة عادلة.ومن ثم، أنه مدير الصــــــندوق  بالســــــعر الذي يعتبره   فيها بأي شـــ

 .صول اال  عوائد من هذه  عن تحقيق أي لصندوق ا

تتعلق مخـاطر االئتمـان بـاالســـــــــــــتثمـارات في أدوات املرابحـة ، والتي من املحتمـل ان يخـل املـدين فيهـا بـالتزامـاتـه مع أطراف   مخـاطر االئتمـان :  (11

 أخرى، االمر الذي قد ينتج عنه خسارة مبلغ االستثمار أو جزء منه أو تأخير استرداده.

لإلســــــــتثمارات الصــــــــندوق ، قد يضــــــــطر مدير الصــــــــندوق الى  مخاطر انخفاض التصــــــــنيف االئتماني :  في حال انخفاض التصــــــــنيف االئتماني (12

 على أداء الصندوق.
 
 التصرف في هذه االستثمارات ، مما قد يؤثر بدوره سلبا
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 في ة وأك ر املذكور /املخاطر نفس الى الصــندوق   فيها  يتســم ر  التي  األخرى   الصــناديق  تتعرض قد:   خرى الصــناديق األ  في  ســتثمار اال  مخاطر  (13

 على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة.الصندوق  في لالستثمار الرئيسية)املخاطر   البند هذا
 
 ( و قد يؤثر ذلك سلبا

مدير الصـــــندوق إدارة الصـــــندوق بحســـــن نية بما يخدم مصـــــالح مالكي الوحدات على أكمل وجه ، وعليه  يتولىتعارض املصــــالح :   مخاطر  (14

أن يعمل بحســــــــــــن نية و يرا ى في إدارته مبادئ ال زاهة ، و مع ذلك قد يشــــــــــــارك املديرون واملســــــــــــؤولون واملوظفين التابعون ملدير الصــــــــــــندوق  

عامالت واألنشـطة نيابة عن الصـناديق/العمالء االخرين الذي قد تتعارض مصـالحهم مع  والشـركات التابعة له و الشـركات ذات العالقة في امل

تاثير على املعامالت التي كون فيها ملدير الصـــــــــندوق مصـــــــــلحة جوهرية ، أو يكون له عالقة مصـــــــــالح الصـــــــــندوق، و قد يكون ملدير الصـــــــــندوق  

 مع واجبات مدي
 
ر الصــــــندوق تجاه مالكي الوحدات ، ولن يكون يكون مدير الصــــــندوق  مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة مع الغير بما يشــــــكل تعارضــــــا

 أمام مالكي الوحدات عن أي أرباح أو عموالت أو تعويضات تتعلق بهذه املعامالت أو أي معامالت ذات صلة بها أو تنتج عنها.
 
 مسوؤال

ـــندوق، املخاطر املتعلقة بالظروف  من املخاطر الذي يمكن أن يتعرض لها الصـــــندوق:  مدير مخاطر االعتماد على موظفي  (15 الصــ

ـــــركـة األّول  ـــ ـــ عيّن شــ
ُ
ـــــمح  ، حيـث ت ـــ ـــ ـــــتقـالـة أو املرض ال ســ ـــ ـــ ـــــنـدوق مثـل االســ ـــ ـــ الطـارئـة التي قـد تحـدث للموظفين القـائمين على الصــ

ـــندوق، وفي حالة تغّيب مدير املحفظة ألي  ـــتثمارات الصــ ـــر عن إدارة اســ ـــؤول املباشــ ـــندوق يكون املســ  ملحفظة الصــ
 
كابيتال مديرا

 على أداء الصـندوق، حيث يختلف سـ 
 
بب كان، فإن مدير الصـندوق سـيلجأ الى إحالل البديل املناسـب، األمر الذي قد يؤثر سـلبا

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

 املخاطر:آلية تقييم  (5

 . الصندوق  أصول ية لتقييم املخاطر املتعلقة بيقر مدير الصندوق بوجود آلية داخل

 : الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق  (6

  مخاطر عن بمعرفة امللمين  األجانب أو املحليين  املستثمرين من الخاص أو الحكومي القطاع من مؤسس ي  أو فرد مستثمر كل

 . الصندوق 

 

 :حدود االستثمار  /قيود  (7

 .للصندوق  إدارته خالل الصندوق  وأحكام وشروط االستثمار صناديق  الئحة تفرضها التي  والحدود بالقيود الصندوق  مدير يلتزم 

 : عملةال (8

 بالريال   الصندوق   حساب  في  أموالهم  إيداع  املستثمرين  على  ويجب  السعودي،  بالريال  الصندوق   واستثمارات  أصول   جميع  تقوم

 عملة   إلى  بتحويلها  سيقوم  الصندوق   مدير  فإن (  السعودي  الريال)  الصندوق   عملة  غير  بعملة   الدفع  كان   حال  وفي  السعودي

   الصندوق 
 
  إضافية  تكاليف  أو  االشتراك   طلب  تنفيذ  تأخير  عليها  يترتب  وقد  االشتراك،  يوم  في  السارية  العمالت  صرف  ألسعار  وفقا

 .الصرف أسعار في تقلبات أي الوحدات مالك ويتحمل هذا الصندوق  في اشتراكه تفعيل قبل بها  املشترك إعالم وسيتم

  

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (9

 :وطريقة احتسابها صندوق ال أصول تفاصيل لجميع املدفوعات من بيان ل (أ
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 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  -

-  

 الصندوق على مستوى الصندوق و مستوى مالك الوحدة   الصولنسب تكاليف الصندوق الى القيمة االجمالية    يوضح  فعلي( جدول  ب 

 :  استثمار مالك الوحدات في الصندوق بقيمة مليون لاير( بإفتراض)

 

 

 :2021الرسوم واملصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل عام 

 املصروف 
بالريال   2021املصروفات لعام 

 السعودي

النسبة من متوسط صافي قيمة  

2021أصول الصندوق في   

لنسبة من قيمة استثمار ا

مالك وحدات في الصندوق  

 بقيمة مليون ريال  

اير  1,100 %0.11 10,028 اتعاب المراجعة الشرعية   

اير  2,200 %0.22 20,000 اتعاب المراجع الحسابات   

% 0.01 30,000 مكافآت اعضاء مجلس االدارة   142.29 

% 0.004 7,500 اتعاب المراجعة واالفصاح   35.57 

 5,500.08 %0.55 1,159,661 اتعاب االدارة 

االحتساب طريقة  نوع الرسوم   

 أتعاب اإلدارة 
0.5 % 

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

. سنوي   

 %0.035 أتعاب أمين الحفظ 
 
.ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا  

  مقطوع مبلغريال  40,000 أتعاب املحاسب القانوني 
 
الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا  

  وُيدفع من قيمة صافي أصول  الصندوق  أتعاب الهيئة الشرعية
 
 10,000 ريال مبلغ مقطوع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  سعودي  ريال ألف 150 وبحد أقص ى%( 0.18)

 
. سنويا  

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

رسوم نشر معلومات الصندوق على  

 موقع تداول  
 وُيدفع من  5,000مبلغ 

 
قيمة صافي أصول الصندوق ريال سعودي سنويا  

 مصاريف أخرى 

%(.0.23) الصندوق  عمليات  مع التعامل يتطلبها أخرى  مصروفات أي-  

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

 من 
 
م.2018يناير  1القيمة املضافة اعتبارا  

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

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

 فقط 
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الحفظ  أتعاب   85,425 0.04 %  405.16 

بيانات  رسوم اإلعالن في موقع تداول 
 الصندوق 

5,750 0.003 %  27.27 

% 0.013 28,311 عموالت بنكية   134.27 

% 0.011 23,000 مصاريف اخرى   109.09 

% 0.66 1,386,747 المجموع   6,577.11 

 

 

 

 , وطريقة احتساب ذلك المقابل: الوحدات( تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك و االسترداد و نقل الملكية التي يدفعها مالكو ج

االحتساب طريقة  نوع الرسوم   

 ال ينطبق رسوم االشتراك

االسترداد رسوم   ال ينطبق 

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 :الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق مدير سياسة وشرح الخاصة والعموالت بالتخفيضات المتعلقة المعلومات( د
 

 ال يوجد 

 : الضريبة و( المعلومات المتعلقة بالزكاة  هـ

ضتريبة الييمة يتولى المستتممر استتخراز اكاة مالب بنفستب م كما ان الرستوم والمصتاريف الم كورة في شتروا واحكام الصتندوق ال تشتمل  
 المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفياً للنسب المنصوص عليها في نظام الضرائب والئحتب التنفي ية.

 

 :الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي  بيان( و

 ال يوجد 

ومقابل الصفقات التي دفعت من قبل الصندوق او من قبل مالك الوحدات    المصاريف و ( مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم  ز

 على أساس عملة الصندوق: 

 

 يوجد ال  رسوم اشتراك 

 رسوم إدارة الصندوق 
  136.9 بواقعوتدفع   سنويا اير  50,000 تعادل% 0.5 بنسبة  إدارة رسوم

 يوم  365 مدى على  يومي اير
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 أتعاب أمين الحفظ 
  اير9.6  بواقعوتدفع  سنويا اير  3,500  تعادل%  0.035 بنسبة  حفظ رسوم

 يوم   365 مدى على يومي

 اتعاب مراجع الحسابات 
  365 مدى على يومي اير109.58  بواقع وتدفع سنويا اير  40,000 مبلغ

 يوم 

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
  على  يومي اير  82.2 بواقع وتدفع أعضاء 5 عن سنويا اير  30,000 مبلغ

 يوم  365 مدى

 يوم  365  مدى على يومي  اير 27.4  بواقع وتدفع سنويا اير10,000  اتعاب الهيئة الشرعية 

 يوجد  ال اإلسترشادي رسوم المؤشر 

 يوجد  ال مصاريف أخرى 

رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع  

 تداول 
 يوم  365 مدى على  يومي اير  13.7 بواقع  وتدفع سنويا  اير 5000

 يوم  365 مدى على  يومي اير  20.5 بواقع  وتدفع سنويا اير  7,500 مبلغ رسوم رقابية 

 والتشغيلية مالي المصاريف اإلدارية جإ
=    اليومية المصروفات 

  اير 399.88=13.7+20.5+ 109.58+82.2+27.4+ 136.9+9.6

 سنويا  اير145,956 يعادل  بما يومي

راس  % + 10العائد االفتراضي بنسبة 

 المال 
 اير  110,000=    اير  100,000+    اير  10,000  يعادل السنوي  العائد

 صافي االستممار االفتراضي 
%م وبالتالي نسبتب من إجمالي  1رأس المال تعادل  ى نسبة رأسمال المستممر إل
 اير.   1400المصروفات سنويا تعادل 

 اير   108,600=   1,400 –  110,000يساوي    االستمماروبالتالي صافي 

 

  حجم أن وبافتراض السنة، طوال تتغير  لم ألف 100 بمبلغ  الصندوق  في عميل الستثمار وتوضيحي افتراض ي مثال يوضح السابق الجدول 

  االستثمار. على  سنوي  عائد% 10الصندوق  يحقق أن افتراض وعلى السنة، طوال يتغير  ولم ريال مليون  10 هو الفترة  تلك في الصندوق 

 

 

 

 :يم والتسعيريالتق (10

 كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق:  (أ

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

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

-  

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

 
 اليه   مضافا

   املستحقة  األرباح  كل
 
. وفي حال كان سوق األسهم غير عامل في ذلك اليوم وفي هذه الحالة يكون املستحقة  والرسوم  املصاريف  كل  منه  ومخصوما

 حسب آخر إغالق لألسعار املتوفرة في محفظة الصندوق.   التقويم

 ألسهم على أساس سعر تكلفة الشراء بعد عملية التخصيص وبناء سجل األوامر. كما تحدد قيمة الطروحات األولية لألسهم قبل اإلدراج في سوق ا -

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

 أو أي مبالغ إضافية تحت التحصيل.  

-  
ً
واملصاريف املحددة في هذه  : لحساب صافي قيمة األصول يتم طرح االلتزامات املستحقة حتى يوم العمل املعني بالتقويم، والتي تشمل الرسوم  ثانيا

 الشروط واألحكام.  
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-  
ً
 صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التعامل املعني.  ة: يتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمثالثا

-  

  الصندوق  أصول  تقويم يتمعدد نقاط التقييم، وتكرارها:ب( 
 
 (. السعودية للبنوك الرسمية العمل أيام) يوميا

 : 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 الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير: ج( 
ُ
 اإلجراءات التي ست

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

 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدوث توثيق  -1 -

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

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

أو في أي موقع أخر متاح  ( تداول ) السعودية املالية للسوق   االلكتروني  املوقع وفي الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في ذلك عن اإلفصاح سيتم

  الصندوق  مدير يعدها التي الصندوق  تقارير للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي
 
  صناديق  الئحة من( 76) للمادة  وفقا

 .االستثمار

  وذلك املالية السوق  لهيئة الصندوق  تقارير  تقديم -4 -
 
 على  التقارير  هذه  وتشتمل االستثمار صناديق الئحة من( 77) للمادة  وفقا

 . التقييم والتسعير   أخطاء بجميع ملخص

 

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

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

 
 
  مستحقة أرباح أي اليه مضافا

 
 يوم 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

  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

 

 وتكرارها: مكان ووقت نشر سعر الوحدة، هـ( 

 التعامل، ليوم التالي اليوم من مساء   5:00 الساعة قبل الوحدة  سعر واعالن  الصندوق  أصول  قيمة صافي بتحديث الصندوق  مدير يقوم 

  الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع وعلى  www.tadawul.com.sa". تداول " السعودية املالية السوق  اإللكتروني املوقع عبر  وذلك

www.alawwalcapital.com  .)أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق 

 :التعامالت (11

 : ا الطرح األولي (أ

  على الحصول  بعد الصندوق  مدير  يحدده  الحق تاريخ أي م أو15/04/2009 وحتى م15/03/2009:  من اعتبارا األولي الطرح تاريخ

للوحدة   ريال 10 هو  السعودية لألسهم األول  لصندوق  األولي الطرح  سعر الصندوق. وتشغيل طرح على املالية السوق  هيئة موافقة

 (.سعودي  ريال أالف خمسة) سعودي  ريال  أالف 5 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى وسيكون الحد

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


للمرابحات بالريال السعودي   شروط وأحكام صندوق األّول   

 

11 

 

 

 

 
 

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات  (ب

 االشتراك واالسترداد: 

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

 ملا يلي: 
 
 الطلبات وفقا

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

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

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق او استردادها اال في يوم التعامل.  - -

النهائي لتقديم طلبات يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد   -

 االشتراك واالسترداد. 

تتعارض مع أي احكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط   - أو االسترداد بحيث ال  بتنفيذ طلبات االشتراك  يقوم مدير الصندوق 

 وأحكام الصندوق. 

 الوحدات:ملالك  االسترداد عوائد ودفع االسترداد طلب تسلم بين زمنية فترة أقص ى -

  وسوف السعودية، العربية اململكة في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي خالل الصندوق  في الوحدات حملة من االسترداد  طلبات قبول  يتم

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

 

 

 

 :ومكان تقديم الطلبات  واملدة بين طلب االسترداد و دفع متحصالت االسترداد أو نقل امللكية: واالسترداد،إجراءات االشتراك  (ج

 إجراءات االشتراك:  -

  ويمكن .الصندوق  مدير الى وتقديمها الشروط واألحكام وتوقيع االشتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم االشتراك طلب عند

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

 

 رفض االشتراك :

 نظام أي بموجب أو الهيئة ولوائح ألنظمة املشترك تطبيق عدم حال في الصندوق  في اشتراك طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق

 االشتراك قيمة  تقديم تاريخ من عمل أيام  خمسة خالل العميل حساب الى االشتراك قيمة إرجاع عالقة، ويتم ذي آخر

 
 

 

 :  االسترداد إجراءات

 الصندوق، ملدير وتقديمه االسترداد نموذج بتعبئة  وذلك عمل، يوم أي في الوحدات قيمة السترداد طلبا املستثمر يقدم أن  يمكن

 الصندوق. مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي
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 جزء أو كل استرداد للمشاركين  ويجوز  االسترداد،  طلبات استالم  ليوم التالي التقويم يوم في االسترداد طلبات  معالجة تتم وسوف

  الى تؤدي وأال القيمة، في أعلى أيهما ريال  1.000 أو وحدة 100 عن يقل االسترداد  أال شريطة  يملكونها، التي  االستثمار وحدات من

  قيمة دفع يتم  وسوف ريال سعودي، 5000وحدة يعادل ( 500) والبالغ املطلوب األدنى الحد عن الصندوق  في مشاركته نقصان 

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أقصاها مدة في الوحدات

 : اآلتيتين الحالتين  من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى  الصندوق  من استرداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصندوق  ملدير ويجوز 

O الصندوق.  أصول  قيمة صافي من أك ر أو%( 10) تعامل يوم أي في الوحدات ملالكي  االسترداد طلبات إجمالي جميع بلغ إذا 

O تعليق أن  الصندوق  مدير ويرى  جزئي، أو عام  بشكل و كان, سبب ألي السعودي األسهم سوق  في التعامل تعليق تم إذا 

 الصندوق.  وحدات تقييم على أثر السوق 

 

 : املستردة الوحدات قيمة لدفع الالزمة الزمنية الفترة

 العربية اململكة  في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي خالل الصندوق  في الوحدات حملة من االسترداد 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 أالف خمسة) سعودي ريال أالف 5 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 -

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

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

 مالك لبنك الجاري  الحساب في  القيد خالل من الجاري  الحساب في املحددة بالعملة االسترداد طلبات كافة

 . الوحدات

 

 :الطلبات تقديم مكان

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

 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( قيود التعامل في وحدات الصندوق:             

بناء  على سعر الوحدة إلغالق يوم  ،أعاله يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة 

، و باستثناء  التعامل التالي، وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل التالي ليوم استالم الطلب

  ملا هو وارد أدناه ، ال توجد أي قيود أخرى على التعامل في و 
 
 . حدات الصندوق االحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات وفقا

 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: هـ( 

ملالكي    يجوز  (1 االسترداد  نسبة جميع طلبات  إجمالي  بلغ  اذا  التالي  التعامل  يوم  الصندوق حتى  في  استرداد  أي طلب  تنفيذ  تأجيل  الصندوق  ملدير 

  إختيارإجراءات عادلة و منصفة عند    باتابعو سيقوم مدير الصندوق    ،  الصندوق %( أو أك ر من صافي قيمة أصول  10الوحدات في أي يوم تعامل )

 .تاجيلهااالسترداد املطلوب  طلبات
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 : بتعليق االشتراك أو إسترداد في أي من الحاالت االتية ( من الئحة صناديق االستثمار67) سيقوم مدير الصندوق بناء  على أحكام املادة  (2

 اذا طلبت الهيئة ذلك.  -أ

 اذا راى مدير الندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. - ب

الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية او األصول األخرى التي يملكها الصندوق، اما بشكل عام أو الســوق    ليق التعامل في  في حال تم تع-ت

 بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة الصندوق. 

 تاليةة في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق: سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات ال (3

 .الوحدات مالكي  مصالح مراعاة  مع  واملبررة  الضرورية للمدة  إال تعليق أي  استمرار عدم من التأكد-أ

 .منتظمة بصورة  ذلك  حول  الحفظ وأمين  الصندوق  إدارة  مجلس مع والتشاور  منتظمة بصورة  التعليق مراجعة-ب

  بالطريقة   التعليق  انتهاء  فور   الوحدات  ومالكي  الهيئة  وإشعار  التعليق،  أسباب  توضيح  مع  تعليق  بأي  فورا  الوحدات  ومالكي  الهيئة  إشعار-ت

  موقع   أي   أو  للسوق   االلكتروني  واملوقع  الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع   في  ذلك   عن   واالفصاح  التعليق  عن  االشعار  في  املستخدمة  نفسها

 .الهيئة تحددها التي  الضوابط بحسب للجمهور  متاح آخر

 للهيئةةة صالحية رفع التعليق اذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات. (4

ى رفض االشتراك: يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة, ويتم ارجاع مبالغ االشتراك ال (5

 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك. حساب العميل 

 

 

 

لو(   : اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

في حال تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب و يتم معاملة كل طلب على حدة بحيث  

%( من صافي قيمة أصول الصندوق سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء التي تم استالمها قبل 10مالي طلبات االسترداد في يوم التعامل )اذا تجاوز إج

طلبات املوعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة باالسترداد بحسب االسبقية، ويكون لها األفضلية على طلبات االسترداد الجديدة بحيث يتم تأجيل 

 اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير د الجديدة الى ما بعد تنفيذ كامل االستردادات القديمة وهكذا ، وسيقوماالستردا

 .تأجيلها املطلوب االسترداد طلبات

سيؤدي   -من ضمن أمور أخرى   –ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض طلب استرداد أي مالك وحدات في الصندوق في حال كان ذلك االسترداد 

 عودية.الى االخالل بشروط واحكام الصندوق أو بنظام السوق املالية و لوائحه التنفيذية أو من الجهات التنظيمية األخرى باململكة العربية الس

 

 

 : األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين ز(

 

  العربية   اململكة  في  املطبقة  العالقة  ذات  األخرى   واللوائح  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحه  املالية  السوق   لنظام  التابعة  مااالحك  هي  املنظمة  االحكام

 السعودية 

 و نقلها أو استردادها: مالك الوحدات االشتراك فيها أالحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على ح( 

حد أدنى  الريال سعودي ايهما أعلى  1000وحده او    100ريال سعودي ايهما اعلى و الحد األدنى لالضافه هو    5000وحده او    500الحد األدنى لالشتراك هو  

 : الصندوق   فياألدنى  الحد عدم الوصول إلى ذلك  املتخذ في حال األجراءو للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه،  أي حد ادنى ط(
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 حالة وفي الصندوق، لرأسمال أعلى حد يوجد ال بينما سعودي،  ريال ماليين 10 هو الصندوق  تشغيل لبدء املطلوب املال لرأس األدنى الحد ان

  املالية السوق  هيئة إشعار يتم اضافية، أشهر 6 الطرح فترة  تمديد بعد الصندوق  لتشغيل الالزم املال رأس  من األدنى الحد تجميع تعذر

 وإشعاره  مستثمر لكل االستثماري  الحساب الى( وجدت  إن) محققة استثمارية عوائد وأي االشتراك ورسوم االشتراكات مبالغ وإعادة  بذلك

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

 

 : سياسة التوزيع (12

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

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

 وحدة الصندوق. 

 والتوزيع: التاريخ التقريبي لالستحقاق  - ب

 ينطبق.ال 

 كيفية توزيع األرباح: -ج

 نطبق.يال 

 

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  (13

 . املتعلقة بالتقارير السنوية بما في ذلك البيان الربع السنوي و القوائم املالية األولية و السنوية:  املعلومات ( أ -

بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة( و البيان ربع السنوي وفقا ) السنوية التقارير بإعداد الصندوق  مدير سيقوم -

 . مقابل دون  الطلب عند بها الوحدات مالكي  وتزويد الئحة صناديق االستثمار( من 4( وامللحق )3ملتطلبات امللحق رقم )

  االستثمار صناديق الئحة من( 76) املادة حسب للدخل الدوري األول  بصندوق  الخاصة التقارير بإتاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 :تياأل كل وهي

وذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع  التقرير  فترة نهاية من أشهر( 3) تتجاوز  ال مدة خالل السنوية التقارير اتاحة •

 . االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( 

 ( 30) تتجاوز  ال مدة خالل األولية القوائم املالية اتاحة •
 
املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  القوائم وذلك في  فترة نهاية من يوما

 . واملوقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق(

 ملتطلبات امللحق رقم )  سنوي ربع ال بيان ال نشر •
 
( أيام من نهاية الربع املعني ، وذلك في املوقع 10( خالل مدة ال تتجاوز )4وفقا

لكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة  اال

 )حيثما ينطبق(. 

  جميع واتاحة مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص للدخل الدوري األول  لصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 .الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي أرقام

 

ها   التي  الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل ب( أماكن -  :الصندوق  مدير  يعد 

  فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس او الهاتف او،البريد االلكتروني  او ،البريدي العنوان على  االشعارات الخاصة الصندوق  ارسال يتم -

 مدير إخطار يجب و العنوان، في تغيير  باي الصندوق  مدير اشعار تم اذا أو أي وسيلة أخرى يتم إعتمادها اال االستثماري  الحساب

 ( 60) خالل أخطاء باي الصندوق 
 
  يوما

 
 وحاسمة  نهائية التقارير تلك تصبح  ذلك  بعد و التقارير تلك اصدار من تقويميا

-  

 :معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية  (ج -
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و موقع شركة السوق املالية تداول   www.alawwalcapital.com  ةالقوائم املالية للصندوق متاحة على املوقع االلكتروني للشرك.     -

www.tadawul.com.sa 

 : مراجعة سنوية  مالية قائمة أول  تاريخ( د                    

متاحة على موقع مدير الصندوق و موقع  وهي 12/2009/ 31في  املنتهية املالية  السنةتم اصدار أول قائمة ماليه سنوية مدققة في                   

 .  تداول شركة السوق املالية 

 

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

 :سجل مالكي الوحدات( 14 

باملعلومات املطلوبة في الفقرة )ج(  من املادة   اململكة في وحفظه الوحدات بمالكيخاص   سجل بإعداد الصندوق  مشغل يقوم -أ

  بديل عليها وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات في املعلومات حسعستثمار وأي تئحة صناديق اال ال ( من 12)

  الوحدات  مالكي سجل يعد والئحة وحفظه في اململكة العربية السعودية.لا
 
  دليال

 
 . يه ف املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

دات يظهر فيب جميع المعلومات المرتباة بمالك الوحدات المعني فيا بدون  حلسجل مالكي الو  ص سيتم إتاحة ملخ -ب
ل وسائل التواصل الموضحة في  ( من خالكابيتال األولعن اريق مشغل الصندوق )شركة  بميابل عند الال 

 حكام. ألالشروا وا
 

  الوحدات مالكي سجل بتحديث الصندوق  مشغل يقوم
 
 من( 3) الفقرة في إليها املشار املعلومات في التغيرات يعكس بحث فورا

 .الفقرة هذه

 :اجتماع مالكي الوحدات (15

 : الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (أ

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة منه،  -

م طلب كتابي من 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات خالل ) -
ّ
 . أمين الحفظ( يوم من تسل

بالدعوة لعقد   - م طلب  10ملالكي الوحدات خالل )اجتماع  سيقوم مدير الصندوق 
ّ
كتابي من مالك أو أك ر من مالكي الوحدات الذين ( يوم من تسل

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

 : إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات (ب

ــاع  الـــدعوة   تكون  ▪ ــالكي  الجتمـ ــدير  االلكتروني  املوقع  في  خالل )اإلعالن  من  الوحـــدات  مـ   املـــاليـــة   للســـــــــــــوق   االلكتروني  واملوقع  الصـــــــــــــنـــدوق   ملـ

 وبمدة  االجتماع تاريخ من  األقل على أيام عشـــرة  قبل  الحفظ  وأمين  الوحدات  مالكي جميع إلى كتابي( وبإرســـال اشـــعار  (تداول ) الســـعودية

  21 عن ال تزيد
 
 .االجتماع تاريخ من األقل على يوما

   الوحـدات  مـالكي اجتمـاع  ال يكون  ▪
َ
 من األقـل  على% 25  منفردين  مجتمعين أو يملكون   الوحـدات مـالكي  من عـدد حضـــــــــــــره  إذا  إال صـــــــــــــحيحـا

 .الصندوق  وحدات قيمة

  املوقع في  ذلك عن  باإلعالن  ثاني  اجتماع الى  بالدعوة   الصـــــــــــــندوق   مدير  ســـــــــــــيقوم  الســـــــــــــابقة،  الفقرة  في املذكور   النصـــــــــــــاب  يســـــــــــــتوف لم اذا ▪

  وأمين  الوحدات  مالكي جميع الى كتابي  اشـــعار  وبإرســـال( تداول )  الســـعودية  املالية  للســـوق  االلكتروني  واملوقع  الصـــندوق   ملدير االلكتروني

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) بخمسة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ
 
  صحيحا

 
 .االجتماع وقت املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا

 

 :مالكي الوحداتطريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات  (ج
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 .تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع مالك وحداتيجوز لكل  -

 .اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماعمالك وحدات يجوز لكل  -

ــتراك الوحدات مالكي  اجتماعات  عقد يجوز  - ــائل بواســـــــــــطة قراراتها على  والتصـــــــــــويت  مداوالتها في واالشـــــــــ   التقنية وســـــــــ
 
  الحديثة وفقا

 الهيئة. تضعها التي للضوابط

  %50 أخ  موافية مالكي الوحدات ال ين تممل نسبة ملكيتهم أكمر من  بساسية الميترحة يجألفي حال التغييرات ا -

وكالة أم أم   أكان حضتتور م شتتخصتتيا    ءً من مجموع الوحدات الحاضتتر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات ستتوا
 .بواساة وسائل التينية الحديمة

 

 :حقوق مالكي الوحدات (16

 : قائمة بحقوق مالكي الوحدات (أ

 بما في ذلك ما يلي:  واألحكام،يحق ملالكي الوحدات ممارسة كافة حقوقهم فيما يتعلق بالوحدات كما هو مبين في الشروط 

 

 .مقابل وبدون  العربية باللغة 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  -

أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أك ر من مالكي الوحدات الذين  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع مالكي الوحدات خالل  -

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

 

 الصندوق:  أصول سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة ب  (ب

لسياسات العامة املرتبطة بممارسة حقوق التصويت املمنوحة بعد التشاور مع مسؤول االلتزام ، يوافق مجلس إدارة الصندوق على ا

، و سوف يقرر مدير الصندوق بناء  على تقديره الخاص   من أصول الصندوق 
 
التي تشكل جزءا املالية  للصندوق على أساس األوراق 

وحدات عند طلبهم بهذه السياسات ممارسة او عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول االلتزام ، و سيتم تزويد مالكي ال

كما يمكن االطالع عليها في املوقع االلكتروني للسوق ، ويفوض مالكي الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في  

ستثمر فيها. 
ُ
 ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات امل

 



للمرابحات بالريال السعودي   شروط وأحكام صندوق األّول   

 

17 

 

 :مسؤولية مالكي الوحدات (17

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

 خصائص الوحدات: (18

 :التالية الشروط وفق الوحدات من واحدة  فئة من أك ر  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 •

 

 

 : التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  (19

افقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار (أ  : األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملو

الئحة صناديق االستثمار  يخضع الصندوق لجميع االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات و االشعارات املحددة بمجوب  

 و أي تعديل عليها.

 

تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق: (ب
ُ
 بيان اإلجراءات التي ست

 لالئحة صناديق 
 
  62االستثمار )املواد تنقسم االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق الى قسمين وذلك بناء  على نوعية املعلومات املراد تغييرها وفقا

 ( حيث تنقسم االحكام املنظمة للتغيرات في الشروط واالحكام كاالتي:63و

 :  األساسية التغييرات -1

 قبل إجراء أي تغيير أسا  ي.والهيئة الشرعية يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  -

ـــــول على موافقـة مـالكي الوحـدات  - ـــ ـــ ـــــنـدوق الحصــ ـــ ـــ ــــــــــــنـدوق عـادييجـب على مـدير الصــ ــــــــــــ ي املقترح من خالل قرار صـ ــا ـ ــــــــــ ،   على التغيير األسـ

 على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األسا  ي املقترح للصندوق.كذلك الحصول 

 من الحاالت التالية -
 
 :ويقصد بمصطلح "التغيير األسا  ي" أيا

 .املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئتهالتغيير  .1

 التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم.  .2

 .التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق  .3

 .االنسحاب الطو ي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق  .4

 .أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق أي تغيير يؤدي في املعتاد إلى  .5

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  .6

 يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أسا  ي دون فرض أي رسوم استرداد. -

 دوق التي يعدها مدير الصندوق.يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصن -
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 التغييرات غير األساسية :   -2

 جب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أسا  ي.ي -

 بأي تغيرات   -
 
صــندوق. ويجب أال لل  غير اســاســيةيجب على مدير الصــندوق إشــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصــندوق كتابيا

 .أيام  من سريان التغيير( 10تقل فترة اإلشعار عن )

 ألحكام املادة )غير االسا  ي يقصد بمصطلح "التغيير  -
 
 وفقا

 
 أساسيا

 
 .الئحة صناديق االستثمار( من  62" أي تغيير ال يعد تغييرا

ـــيل التغييرات   - ـــ ـــاح عن تفاصــ ـــ ـــندوق باإلفصــ ـــ ـــيقوم مدير الصــ ـــ ـــيةســ ـــ ـــاســ ـــ ـــندوق واملوقع   غير االســ ـــ في املوقع اإللكتروني ملدير الصــ

ــــــوق أو ــــــوابط اإللكتروني للســ ــــــب الضــ ــــــريان  10التي تحددها الهيئة وذلك قبل ) أي موقع آخر متاح للجمهور بحســ ( أيام من ســ

 التغيير.

 ات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد.يحق ملالكي وحد -

 يجب بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق. -

 

 :صندوق الإنهاء وتصفية  (20

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

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

 أن حجم أصول الصندوق ال يبربعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق تصفية الصندوق بالكامل  
 
ر  ، اذا اصبح جليا

االستمرار في إدارته بطريقة عملية ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بسبب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم 

إدارة الصندوق ، أو اذا انخفض حجم الصندوق دون الحد األدنى املسموح به الستمرار الصندوق واملحددة في شروط واحكام 

 ة السوق املالية أو ألى سبب طارئ آخر. الصندوق و ذلك بعد إشعار هيئ

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

 السوق املالية 

 

 اإلجراءات املتبعة لتصفية الصندوق:  -ب

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

  .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  -

عليه  بير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، ويجإنهاء الصندوق، يقوم مد ضلغر  -

 .الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق )جيثما ينطبق( على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن 

-  
 
 21إنهاء الصندوق قبل عن )  راءاتإج وخطة  بتفاصيل يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
من التاريخ  ( يوما

  .ل بشروط وأحكام الصندوق خالاإل املزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون 

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

  بإشعارمدير الصندوق  يقوم -
 
 ( أيام من انتهاء مدة الصندوق 10بانتهاء الصندوق خالل ) الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
للمتطلبات  وفقا

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

  .على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته بيج -
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مع  ضيتعار  يقوم مدير الصندوق بتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال -

  .مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق 

الضوابط التي  بللجمهور بحس متاح آخر موقع يلكتروني للسوق أو أإللكتروني، واملوقع اإلموقعه ا في باإلعالن  الصندوق  مدير يقوم -

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

ستثمار وأي ( من الئحة صناديق اال 14امللحق ) يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا  ملتطلبات -

 70مدة ال تزيد على )  خاللتعديل عليها 
 
  (  يوما

 
القوائم املالية النهائية املراجعة   من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنا

 .خر قوائم مالية سنوية مراجعةآل  الالحقةللصندوق عن الفترة 

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

 

 مدير الصندوق  (21

 

 : و واجباته و مسؤولياته اسم مدير الصندوق  (أ

   اسم مدير الصندوق : -

 كابيتال  األّول  شركة

 

 ومسؤولياته:  وواجباته الصندوق  مدير  مهام

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

 .   الصندوق 

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

 . املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل يتضمن  والذي

  الصندوق  مدير يكون  .3
 
 :اآلتي عن مسؤوال

 . الصندوق  إدارة  •

 . للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 . الصندوق  وحدات طرح •

 .مضللة وغير   وصحيحة وواضحة كاملة 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

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

 . الصندوق 

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

 . األقل على سنوي  بشكل املخاطر

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

 تاريخه:رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية و ب( 

-30، تم الترخيص لشركة األول كابيتال من قبل هيئة السوق املالية حسب الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم  14178-37رقم الترخيص:  

اريخ م, وأضيف لها نشاطي اإلدارة والحفظ في ت   17/09/2007ألنشطة الترتيب واملشورة والبدء بممارستها في تاريخ    م  07/2006/ 05في تاريخ    06022

م، كما حصلت شركة األول كابيتال على ترخيص التعامل بصفة أصيل بالرقم 2008/ 16/08وممارستها بتاريخ    08095-36م بترخيص رقم  2008/ 30/01

 م. 20/10/2014م وتم ممارسة االنشطة بتاريخ 04/2014/ 21( في تاريخ 37-14178)
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 العنوان املسجل و عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق: 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

 

 املوقع االلكتروني ملدير الصندوق: د( 

www.alawwalcapital.com 

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق: هـ( 

 ريال سعودي 50,000,000

 :ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واالرابح للسنةة املالية السابقة (و 

 2020 2021 

 14,336,852 11,920,637   االيرادات

 11,562,085 10,441,984 املصاريف 

 890,946 940,918 الزكاة 

 1,883,821 537,735 الدخل  صافي

 

 األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياته:بيان ز( 

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

 .وشروط وأحكام الصندوق 

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

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

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

 عن القيام باآلتييكون مدير الصند
 
 :وق 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 االستثمار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها  -
 
ُيعّد مدير الصندوق مسؤوال

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

 .تقصيره املتعمد تصرفه، أوالوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله، أو إهماله، أو سوء 

واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات   -

 .معها، على أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقييم املخاطر بشكل سنوي على األقل
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و مجموعة من الدول أو في صندوق  ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك، ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية االستثمار في مواطني أي دولة أ -

معين. وال تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام 

 .اخر ذي عالقة

 .يجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة -

 .( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة10بما ورد في امللحق )  يجب على مدير الصندوق االلتزام -

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

 .طلبها

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

 لالئحة صناديق االستثمار
 
 .وتزويدهم بجميع ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقا

 ألداء وجودة الخدمات املقدمة من األطراف املعني -
 
ا تقييم  بتقديم الخدمات  يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن  ة 

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

 .إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق 

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

 .التقرير املشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق 

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

 

 ن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار:أي أنشطة عمل او مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية, او من املمكح( 

 ال يوجد.

 

 الباطن:  من  صندوق  مدير  تعيين في  الصندوق  مدير  حقط( 

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

 . الخاصة موارده  مدير للصندوق من أي ومصاريف الصندوق أتعاب

   املكلف  الباطن  مدير الصندوق من  يكون   أن  يجب  .2
 
   شخصا

 
إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط   نشاط  بممارسة  له  مرخصا

ف إدارة االستثمارات وأن
ّ
 مكتوب. عقد بموجب ُيكل

 

 

 استبداله:  أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكامي( 

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

 
  حال   في  وذلك  مناسبا

 : التالية الحاالت من أي وقوع

إدارة االستثمارات دون   إدارة   نشاط  ممارسة   عن   الصندوق   مدير  توقف .1 أو نشاط   الهيئة  إشعار   االستثمارات وتشغيل الصناديق 

  .مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك

  أو  سحبه  أو  االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات    إدارة   نشاط  ممارسة  في  الصندوق   مدير  ترخيص  إلغاء .2

 .الهيئة قبل من تعليقه
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غيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات وتش   إدارة   نشاط  ممارسة  في  ترخيصه  إللغاء  الصندوق   مدير  من  الهيئة  إلى  طلب  تقديم .3

 االستثمارات. 

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

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

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

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناء  ) الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .6

 

 .حدوثها تاريخ  من يومين خالل أعاله ( 5) الفقرة  في ذكرها الوارد الحاالت من باي الهيئة إشعار الصندوق  مدير على يجب -

  الصندوق  مدير عزل  عند -
 
( توجه الهيئة مدير الصندوق  6( و )5( و )4( و ) 3( و )2( و )1) أعاله  الفقرات في عليها املنصوص للحاالت وفقا

 (  15)  خاللللدعوة ألجتماع مالكي الوحدات  
 
  خالل   من  ،ى أخر   جهة  أو  الحفظ  أمين  لتعيين  وذلك  بالعزل؛  الهيئة  قرار  صدور   تاريخ  من  يوما

 .والتفاوض   للبحث املحددة  املدة  وتحديد بديل صندوق  مدير مع والتفاوض   للبحث عادي، صندوق  قرار

 يجب على مدير الصندوق أن ُيشِعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاريخ انعقاده.  -

طلب   مستندات  بأي   والتفاوض   بالبحث  املخولة  املعّينة  الجهة  أو  الحفظ  أمين   وتزويد  التعاون   الصندوق   مدير   على  يجب  -
ُ
  لغرض   منه  ت

 .املعلومات سرية على الحفاظ الطرفين كال على ويجب  الطلب، تاريخ من أيام( 10) خالل وذلك بديل صندوق  مدير  تعيين

  موافقة   يرسل  أن  إليه،  الصندوق   إدارة   وتحويل  الصندوق   إدارة   على  البديل   الصندوق   مدير  موافقة  عند  الصندوق،  مدير  على  يجب -

 .تسلمها فور  الهيئة  إلى الكتابية البديل الصندوق  مدير

   صالحياتها  من  أيا  الهيئة  مارست   إذا -
 
  تسهيل   أجل  من   كامل   بشكل  التعاون   الصندوق   مدير على  فيتعين   املادة،  هذه   من  أعاله   للفقرة  وفقا

 (  60)  خالل  وذلك  البديل  الصندوق   مدير  إلى  املسؤوليات  نقل
 
  املعزول   الصندوق   مدير  على  ويجب.  البديل  الصندوق   مدير  تعيين  من  يوما

   ذلك  كان  حيثما-  ينقل  أن
 
   ضروريا

 
   ومناسبا

 
  مدير  إلى  العالقة  ذي  االستثمار  بصندوق   املرتبطة  العقود   جميع  -الهيئة  لتقدير  ووفقا

 . البديل الصندوق 

ن  لم حال في -  فأنه  ، أعاله )ج(  ة الفقر  في إليها  املشار بديل  صندوق  مدير  مع  والتفاوض   للبحث املحددة  املدة  خالل  بديل صندوق   مدير يعيَّ

 .للصندوق  خاص قرار خالل  من الصندوق  تصفية طلب الوحدات ملالكي  يحق

 

 مشغل الصندوق: (22

 اسم مشغل الصندوق:   (أ

 شركة األول كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه:  (ب

  06022- 30، تم الترخيص لشركة األول كابيتال من قبل هيئة السوق املالية حسب الترخيص الصادر من هيئة السوق املالية رقم    14178-37رقم الترخيص:  

  م 30/01/2008اريخ  , وأضيف لها نشاطي اإلدارة والحفظ في تم  2007/ 17/09  ألنشطة الترتيب واملشورة والبدء بممارستها في تاريخ  م   05/07/2006في تاريخ  

( في تاريخ  14178-37، كما حصلت شركة األول كابيتال على ترخيص التعامل بصفة أصيل بالرقم ) م16/08/2008وممارستها بتاريخ    08095- 36بترخيص رقم  

 م. 2014/ 20/10وتم ممارسة االنشطة بتاريخ  م2014/ 21/04
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 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق:  (ج

 كابيتالشركة األول 

 )
 
 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

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

حتفاظ بتلــك الـدفاتر والســجالت مـدة أطـول  (بما في ذلـك أي دعوة قائمـة أو مهـدد بإقامتهـا) أو أي إجـراءات تحقيق قائمـة تتعلـق بتلــك الــدفاتر والســجالت ، اال 

 .وذلـك اال حين  انتهـاء تلـك الدعوة القضــائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة

 بحيـث يعكـس التغييرات في املعلومات  . -
 
 إعداد سجّل بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة ،و تحديث سجل مـالكي الوحـدات فـورا

 .نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد بات االشتراك أو االسترداد بالسـعر الـذي ُيحتسـب عنـدمعاملة طل -

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

 التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر االسترداد بحد أقص ى. الرابع الوحدات عوائد االسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم  أن يدفع ملالك  -

   أصول تقييم   -
 
 كامال وعادال

 
 بعــد املوعد النهــائي     الصندوق تقييما

 
في كـل يـوم تعامـل في الوقـت املحدد في شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة ال تتجــاوز يومــا واحــدا

 .لتقــديم طلبات االشتراك واالسترداد

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

كل    أصول  وُيحسب سعر الوحدات لكل من االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل بناء  على صافي قيمة  .سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله  حساب -

علـى أربـع  توي  وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العالقة يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تح

 على األقل.  عالمات عشـرية

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

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

 في تعيين مشغل صندوق من الباطن: لصندوق  مشغل ا حق  (ه

ان يفوض واجباته ومسئولياته تجاه الصندوق الى طرف ثالث واحد أو أك ر أو أي من تابعيه كمشغل للصندوق من الباطن. ويجب  يجوز ملشغل الصندوق  

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

 .بأي من مسؤولياته املذكورة للقيام) تابعيهبما في ذلك ) طرف في حال تعيين أي 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  (و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 الينطبق. 

 : أمين الحفظ (23

 : أمين الحفظ اسم  (أ

  نمو املالية شركة 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه:  (ب

ص له من 
ّ
 ( 13172-37قبل هيئة السوق املالية السعودية بموجب الترخيص رقم ) شخص ُمرخ
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 : مين الحفظ العنوان املسجل وعنوان العمل أل ج( 

 الطابق األول  –مبنى الشركة التعليمية املتطورة 

 طريق العليا العام –حي املروج 

 11653الرياض  92350ص.ب 

   www.nomwcapital.com.sa:  اإللكتروني املوقع

 

 :ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار مين الحفظاألدوار األساسية أل   د( 

   الحفظ  أمين  يعد .1
 
   التزاماته  عن  مسؤوال

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

 
   طرفا

 
 ثالثا

 .  مؤسسات السوق املالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

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

 . الحفظ أمين من متعمد تقصير 

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

 الصندوق.   أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

 : تعيين أمين حفظ من الباطنهـ( 

   للعمل  تابعيه  من  أي  او  أك ر   او  ثالث  طرف  تكليف  الحفظ  ألمين  يجوز 
 
  تابعة   ومصاريف  اتعاب  أي   الحفظ  امين  وسيدفع  الباطن،  من  للحفظ  امينا

 .لذلك

 

  أمين الحفظاملهام التي كلف بها و( 
ً
 ثالثا

ً
 : طرفا

 .الينطبق

 : االحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله (ز

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

 
 :مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 مؤسسات السوق املالية. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  ▪

 .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  ▪

(  إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخّل  ▪
 
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

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

   الهيئة  مارست   إذا
 
   صالحياتها  من  أيا

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

 
  لتعليمات   وفقا

  الحفظ   أمين  إلى  للمسؤوليات   السلس  النقل   تسهيل   أجل  من  كامل  بشكل  التعاون   املعزول  الحفظ   وأمين  الصندوق   مدير  على  يتعين  كما  الهيئة،

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

 
   ضروريا

 
 ومناسبا

 
 
 . البديل الحفظ أمين الى العالقة ذي  االستثمار بصندوق  املرتبطة العقود جميع – الهيئة لتقدير ووفقا

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

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

ّ
 من تسل

 
( يوما

  الحفظ  أمين على عه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية ، ويجبأمين الحفظ املعزول لإلشعار الكتابي واإلفصاح عن ذلك على موق

   ذلك  كان   حيثما-  ينقل  أن   املعزول 
 
   ضروريا

 
   ومناسبا

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

 .البديل الحفظ
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 :مجلس إدارة الصندوق  (24

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

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

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

 

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

 

 

 " الرئيس "   . عدنان محمد تلمسانيأ
 " مدير الصندوق "  العضو المنتدب لشركة األول كابيتال 

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

  .االستثماري وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

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

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

 من املناصب القيادية في مؤسسات خليجية وسعودية، كما قدم وشارك في تنظيم عدد من   •
 
عمل األستاذ / عدنان في عددا

 ستثمارية وتمويل الشركات.  املؤتمرات الخليجية وورش العمل املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي واالستشارات اال 

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

 .مؤشر داو جونز اإلسالمي

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

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

 .الحلول املالية ملختلف الشركات

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

ف يمتد على مدى عامين. وقد  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
 
 .شغل منصبا

 

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

ـــــرفي  • ـــ ـــــل املصــ ـــ ـــــي العمــ ـــ ـــــة فــ ـــ ـــــرة طويلــ ـــ ـــــه خبــ ـــ ـــــرلديــ ـــ ـــــالمي ألك ــ ـــ ـــــن ) اإلســ ـــ ـــــة 17مــ ـــ ـــــي اململكــ ـــ ـــــالمية فــ ـــ ـــــة اإلســ ـــ ـــــات املاليــ ـــ ـــــي املؤسســ ـــ ـــــام فــ ـــ ( عــ

ـــــة  ـــ ـــــعودية،العربيــ ـــ ـــــات  الســ ـــ ـــــة املنتجــ ـــ ـــــوير وهيكلــ ـــ ـــــي تطــ ـــ ــا فــ ـــ ـــ ـــــل خاللهــ ـــ ـــــتثماريةعمــ ـــ ـــــالمية وإدارة االســ ـــ ـــــافظ  اإلســ ـــ ـــــتثماريةاملحــ ـــ  االســ

   الخاصة.

ـــــناديق   • ـــ ـــــويقية لصــ ـــ ـــــات والبحوث التســ ـــ ـــــب قيادية في مجال الدراســ ـــ ـــــغل في مناصــ ـــ ـــــتثمارشــ ـــ ـــــرعية وإدارة منافذ البيع في  االســ ـــ الشــ

 املؤسسات املالية اإلسالمية.  

إلى دبلوم   باإلضـــافة  م،1988بجدة عام   عبد العزيزفي اإلحصـــاء والكمبيوتر من جامعة امللك   البكالوريوسحاصـــل على شـــهادة   •

   واملصرفية.املالية من األكاديمية العربية للعلوم املالية  تسويق الخدمات 
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ــــــناديق  • ـــ ــــــال صــ ـــ ــــــي مجــ ـــ ــــــة فــ ـــ ــــــة املتخصصــ ـــ ــــــدورات التدريبيــ ـــ ــــــن الــ ـــ ــــــد مــ ـــ ــــــي العديــ ـــ ــــــارك فــ ـــ ــــــتثمارشــ ـــ ــــــل  االســ ـــ ــــــيغ التمويــ ـــ ــــــالمية وصــ ـــ اإلســ

   اإلسالمية.

 .املعتمدة من املعهد املصرفي السعودي  االستثمارحاصل على شهادة مبادئ 

 

 
 " عضو مستقل "                         أ. عمر محمد هندي

 

 والمعدات  وتجارة اآلالتالعضو المنتدب لشركة تأجير السيارات 

عن عشرون عاماً في العديد من الوظائف التنفي ية  واستممارية تايدعمر خبرة مالية وإدارية  /األستا يمتلك  •
 بالمناية.والييادية في العديد من كبرى الشركات 

المتحدة  • بالواليات  ميسوري  والية  في  ويبستر  جامعة  من  األعمال  إدارة  ماجستير  شهادة  على  حاصل 
 ريكية.األممن جامعة واشنان بوالية ميسوري  االقتصادفي   وشهادة البكالوريوساألمريكيةم 

 بجدة. عضو لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية  •

 والمصرفية.  االستمماريةحاصل على العديد من الدورات في المالية وتاوير المنتجات  •
شركة   والتاويرمالبركة لالستممار    )شركةعمل في العديد من الشركات الييادية في المناية ممل   -

 الصناعيم الشركة السعودية للتاوير    األمريكيمالبنك السعودي    بالبيدم شركة    المتحدةمالحمراني  
 (. مجموعة الفضل

 

 " عضو مستقل " أ. عادل محمد صبري 

 واشنطن-علوم الحاسب اآللي من جامعة سياتل -حاصل على بكالوريوس علوم  •

 عضو مجلس إدارة صناديق استثمارية عقارية.  •

 رجل أعمال حيث يدير العديد من االستثمارات العقارية واملالية الخاصة والعائلية. •

 يمتلك األستاذ / عادل خبرة طويلة في مجال االستثمار والبنوك على املجال الشخص ي واالستثمار العائلي •

 في الخطوط الجوية ا  •
 
لسعودية حيث شغل وترقى للعديد من املناصب فيها وعمله الحالي )كبير مديري خبرة تزيد عن عشرين عاما

 إدارة التراخيص واألصول التقنية( في قطاع تقنية املعلومات التابع للخطوط الجوية السعودية
 

 :مؤهالت األعضاءب( 

غير خاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛ ولم يسبق لهم ارتكاب أي أعمال احتيالية   :يقر مدير الصندوق بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

ويقر مدير الصندوق بمطابقة    .أو مخلة بالشرف أو األمانة؛ ويتمتعون باملهارات والخبرات الالزمة التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء  في مجلس إدارة الصندوق 

ومتطلبات من    ملستقل« الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهاكل من العضوين املستقلين لتعريف »العضو ا

 من الئحة صناديق االستثمار. ( 38) املادة

 : أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق  اوصفج(

 

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

على سـبيل املثال ال  -، ويشـمل ذلك  املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصـندوق طرفا فيها .1

ـــــر ـــ ـــ ـــــمل ذلك    -الحصــ ـــ ـــ ـــــندوق ، وعقود تقديم خدمات الحفظ و ال يشــ ـــ ـــ العقود املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصــ

 
 
 للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في املستقبل. املبرمة وفقا

 .املتعلقة بأصول الصندوق  تتعلق بحقوق التصوياعتماد سياسة مكتوبة فيما ي .2

3.   ،
 
 املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.املوافقة أو  اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا
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ـــــنـدوق   .4 ـــ ـــ  على األقـل مع لجنـة املطـابقـة وااللتزام لـدى مـدير الصــ
 
ـــــنويـا ـــ ـــ ـــــئول املطـابقـة وااللتزام  أو  االجتمـاع مرتين ســ ـــ ـــ  لـديـه، مســ

ـــمل ذلك   اللوائحالقوانين واألنظمة و تزام بجميع لالاراجعة مل ـــ ـــر –ذات العالقة ، ويشــ ـــ ـــبيل املثال ال الحصــ ـــ املتطلبات   -على ســ

 .املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار

ــيةاملوافقة على جميع التغييرات  .5 ــاسـ ــية و الغير اسـ ــاسـ ــندوق على موافقة مالكي الوحدات    األسـ وذلك قبل حصـــول مدير الصـ

 .)حيثما ينطبق)إشعارهم   أووالهيئة  

ــتند  .6 ــندوق وأي مســ  )خر آالتأكد من اكتمال ودقة شــــروط وأحكام الصــ
 
ــواء أكان عقدا ــاحات تتعلق  (أم غيره  ســ يتضــــمن إفصــ

 صناديق االستثمار إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة  بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق ،

ــــــتثمار  التأكد من قيام مدير ال .7 ــــــناديق االســ  ألحكام الئحة صــ
 
ــــــلحة مالكي الوحدات وفقا ــــــؤولياته بما يحقق مصــ ــــــندوق بمســ صــ

 .والشروط واألحكام وقرارات اللجنة الشرعية 

ــدمــــة من األطرا .8 ــدمــــات املقــ ـــــمن تقييم أداء وجودة الخــ ـــ ـــ ــدمــــات ا  فاالطالع على التقرير املتضــ ــة بتقــــديم الخــ وهريــــة  لجاملعنيــ

ــندوق وذلك للتأكد من  ــ ــلحة مالكي الوحداتللصــ ــ ــؤولياته بما يحقق مصــ ــ ــندوق بمســ ــ ــــروط و أحكام   قيام مدير الصــ  لشــ
 
وفقا

 الصندوق و ما ورد في الئحة صناديق االستثمار.

   الصــندوق املتعلقة بأصــول    املخاطر مع الصــندوق  مدير  تعامل  آلية تقييم .9
 
 حيال   الصــندوق   مدير وإجراءات لســياســات   وفقا

 .معها التعامل  وكيفية ق بالصندو  املتعلقة املخاطر رصد

 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات .10

 تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على  جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق. .11

ـــــكــاو  .12 ـــ ـــ ـــــمن جميع الشــ ـــ ـــ ـــــنــدوق  واإلجراءا  ى االطالع على التقرير املتضــ ـــ ـــ ت املتخــذة حيــالهــا وذلــك للتــأكــد من قيــام مــدير الصــ

 لشروط و أحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار.
 
 بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .أو تغييره للصندوق بديل   حسابات مراجعأي على تعيين   املوافقة .13
 

 : تفاصيل مكافآت مجلس إدارة الصندوق د( 

 

ريال لكل عضو    3000بمبلغ واألتعاب املالية املدفوعة لألعضاء املستقلين فقط من أعضاء مجلس إدارة الصندوق   تآاملكافتكون  

ــندوق مرتين في العام بحد أدنى،عن كل اجتماع  ــ ـــ ـــ ــره، ويتم عقد اجتماعات مجلس إدارة الصــ ــ ـــ ـــ وجد أي مزايا أو رواتب أو  توال    يحضــ

 الصندوق.مكافئات أخرى، وتحمل هذه املصاريف على 

 

 

 

 : بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق هـ( 

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

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

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

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

 :الصناديق إدارة مجالس  في الصندوق  إدارة مجلس أعضاء عضوياتو( 
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 التالي بالجدول  املوضحة بالصناديق إدارة مجلس أعضاء منصب أدناه املذكورين األعضاء ويشغل

 

 

: 
صناديق شركة األول  

 كابيتال

عدنان محمد  

 تلمساني 

الرحمن سمير عبد 

 البحيص ي
 عمر محمد هندي  فيصل صالح مالئكة

أحمد محمد 

 سمباوة 

صندوق األول  

 للمرابحات )بالريال( 
× × × × - 

صندوق األول للدخل  

 الدوري
× - × 

- 
× 

صندوق فرص األول  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

صندوق األول للدخل  

 1-العقاري 
× × × 

- 
× 

صندوق األول  

 1-للملكية الخاصة
× × × 

- 
- 

صندوق فلل الراكة  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

 

 : لجنة الرقابة الشرعية (25

 تخضع جميع عمليات واستثمارات الصندوق إلى مراقبة الهيئة الشرعية للصندوق )دار املراجعة الشرعية(، وتتكون الهيئة الشرعية من مجموعة

 من أصحاب الفضيلة العلماء من ذوي الخبرة في القضايا املالية املعاصرة.  

  صندوق بيتال( كمستشار شر ي لإلشراف وتقديم املشورة بشأن توافق )ولقد تم تعيين شركة دار املراجعة الشرعية من قبل )شركة األول كا

 ( مع املعايير الشرعية واعتمادها. السعودي بالريال األول  مرابحات

 لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من 
 
األسواق مستشار شر ي حول العالم لتغطية  27هذا وتتخذ دار املراجعة الشرعية من الشرق األوسط مقرا

لسودان  التي تتركز فيها األنشطة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل: ماليزيا، اململكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، قطر، اإلمارات، ا

 والبحرين. 

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

 

 

 الشرعية ومؤهالتهم:أسماء أعضاء اللجنة  ( أ

   الشلهوب:الدكتور / صالح بن فهد   . أ 

  واملعادن.في معهد البحوث جامعة امللك فهد للبترول  والتمويل اإلسالميمدير مركز التميز للدراسات املصرفية  -

 امللك فهد للبترول واملعادن. والتطبيقية بجامعةالدراسات املساندة  والعربية بكليةأستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  -

 حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة باململكة املتحدة. -



للمرابحات بالريال السعودي   شروط وأحكام صندوق األّول   

 

29 

 

 لرابطة العالم اإلسالمي. واالستثمار التابعةعضو في لجنة التمويل  -

 بحر:الدكتور / أسامة بن محمد  . ب

 رئيس الرقابة الشرعية ملصرف الطاقة األول. -

 الرقابة الشرعية في املستثمر الوطني.عضو هيئة  -

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار الدولي. -

  السالم،رئيس الرقابة الشرعية الداخلية مصرف  -
 
 .سابقا

 رئيس الرقابة الشرعية لبنك كابي نوفا. -

 املستشار الشر ي لشركة سكنا للحلول اإلسكانية. -

 الشرعية للمصرف العاملي.عضو هيئة الرقابة  -

 حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويالت اإلسالمية من جامعة أوريا اإلسالمية. -

 شهادة املاجستير في الدراسات اإلسالمية من جامعة اإلمام األوزا ي. -

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:  ب(

  متوافقة   واستثماراته  الصندوق   اإلدارة بأن عملياتليؤكد ملجلس    للصندوق   سنوية  مراجعات  وإجراء  الشرعية  بالرقابة  الشر ي  املستشار  سيقوم

ا، اإلسالمية الشريعة أحكام مع  .الصندوق  أصول  من خدماته  عناملستشار الشر ي  مكافأة  دفع سيتم بأنه علم 

 

اقبة الشرعية( ج  : فاصيل مكافآت أعضاء لجنة الر

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

 .سنوي  بشكل الصندوق  عل األتعاب تلك تحميل وسيتم للصندوق 

 

 

  حال في املتبعة واإلجراءات األصول  لتلك الدورية واملراجعة  لالستثمار  املعدة األصول  شرعيةلتحديد   املطبقة املعايير  تفاصيل( د

افق عدم  : الشرعية املعايير  مع التو

 ونحوه.أال تنص الشركة في نظامها األسا  ي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل باملحرمات كالخ زير  (1

ــــير   (2  قصــ
 
ــــا  طويل األجل أم قرضــ

 
ــــا ــــواء كان قرضــ ــــوقية ملجموع 30)األجل،  أال يبلغ إجمالي املبلغ املقترض بالربا ســ %( من القيمة الســ

 بأن االقتراض بالربا حرام مهما كان    الشركة،أسهم  
 
 مبلغه.علما

ـــــطة أو ط بالربا،أال يبلغ إجمالي املبلغ املودع   (3 ـــ ــيرة أو متوســ ـــ ـــ ــواء كانت مدة اإليداع قصــ ـــ ـــ ـــــوقية ملجموع 30ويلة  ســ ـــ % من القيمة الســ

 بأن اإليداع بالربا حرام مهما كان    الشركة،أسهم  
 
 مبلغه.علما

 عن ممارسة   الشركة، سواء%( من إجمالي إيراد 5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج عن عنصر محرم نسبة ) (4
 
أكان هذا اإليراد ناتجا

 االحتياط.اح عن بعض اإليرادات فُيجتهد في معرفتها ويرا ى جانب وإذا لم يتم اإلفص ملحرم،نشاط محرم أم عن تملك 

في حالة اكتشـاف أن أي شـركة من الشـركات التي يسـتثمر فيها الصـندوق قد حققت أية إيرادات  الصـندوق.سـياسـة تطهير أموال  (5

املحرمة من إجمالي    ســـــيقوم مدير الصـــــندوق باحتســـــاب نســـــبة اإليرادات فيها،من مصـــــدر محرم خالل فترة اســـــتثمار الصـــــندوق 
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ــــندوق  ـــ ــــيقوم بإخبارأرباح الصــ ـــ ــــندوق حتى يقوم  وســ ـــ ــلة إليهم من الصــ ــ ـــ ــــبة في التقارير املرســ ـــ ــــندوق بهذه النســ ـــ ــــتثمرين في الصــ ـــ املســ

 منحها للجمعيات الخيرية الشرعية املعتمدة. من أرباحهم و  املستثمرين في الصندوق بخصم تلك النسبة

 مدقق.ية أو مركز مالي يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزان (6

 

 سياسة تطهير أموال الصندوق:هـ( 

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

وسيقوم مدير الصندوق بإشعار حملة الوحدات  الصندوق فيها، سيقوم املدقق الشر ي باحتساب مبالغ التطهير من إجمالي أرباح الصندوق 

تم  بهذه املبالغ في التقارير املرسلة إليهم من الصندوق، كما سيقوم مدير الصندوق بخصم تلك املبالغ من أرباحهم وايداعها في حساب بنكي ي

 إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق. فتحه لهذا الغرض لصرفه في وجوه الخير بعد موافقة املستشار الشر ي، ويرجع في تحديد هذه النسب

 

 

 مستشار االستثمار: (26

 . الينطبق

 املوزع: (27

 . الينطبق

 

 :مراجع الحسابات (28

 : القانوني الحسابات مراجع اسم (أ

 أحمد البسـام وشركاؤه  هيمشركة إبرا

 

 

 

 العنوان املسجل و عنوان العمل ملراجع الحسابات: (ب

 

 

    11557 الرياض   69658: بريد صندوق 

 5444 206 011: فاكس  5333 206 011: هاتف

 

 :لياتهؤو األدوار األساسية ملراجع الحسابات و مسج( 

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

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

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بسجالت محاسبية سليمة.  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

 حات التي يراها ضرورية ألغراض املراجعة.فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضا ▪

 

 : مراجع الحسابات لصندوق االستثمارالستبدال  املنظمة األحكامد( 
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 سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين املحاسب القانوني أو تغييره.  .1

عّين في أي  ملجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو أن .2
ُ
يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني امل

 من الحاالت التالية: 

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

▪  .
 
 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال

 القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل ُمرٍض. إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب  ▪

عّين.  ▪
ُ
 لتقديرها املحض، تغيير املحاسب القانوني امل

 
 إذا طلبت الهيئة، وفقا

 . واملراجعة املحاسبة مهنة ملزاولة القانوني للمحاسب املمنوح الترخيص إلغاء ▪

 

 :الصندوق  أصول  (29

 لصالح الصندوق. أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ  -أ

 . اآلخرين عمالئه  أصول  وعن أصوله عن الصندوق  أصول  فصلالحفظ  أمينيجب على   -ب

  -ج
 
ملدير   يجوز أنوال . مشاعة ملكية الوحدات ملالكي  جماعي  بشكلمملوكة  "السعودي  بالريال األول  مرابحات صندوق  " أصول  إن

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

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

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

ً
 املطالبات بهذه مسموحا

فصح االستثمار  صناديق الئحة أحكام  بموجب
ُ
أ  . واألحكام الشروط هذه في  عنها و

 

 : معالجة الشكاوى  (30

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

بإدارة خدمات إذا كان لدى أي من مالكي الوحدات أسئلة أو شكاوى تتعلق بالصندوق خالل مدة الصندوق، على مالك الوحدات املعني االتصال    .الشكاوى 

 :في شركة األول كابيتال على قسم معالجة شكاوى املستثمرين -العمالء 

 شركة األول كابيتال

 قسم معالجة شكاوى املستثمرين  -إدارة خدمات العمالء 

 )
 
 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 204Bمكتب  –الطابق الثاني  –مبنى بن حمران التجاري 

   21553جدة   51536ص.ب: 

 406تحويلة ( 012) 2842321هاتف: 

 info@alawwalcapital.comالبريد االلكتروني: 

 

وتطبيقها على تتبنى شركة األول كابيتال سياسة إدارة شكاوى موثقة والتي تستخدمها مع عمالئها الحاليين. ويعتزم مدير الصندوق استخدام هذه السياسة  

مقابل( االتصال  مالكي وحدات هذا الصندوق. وبإمكان املستثمرين ومالكي الوحدات املحتملين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه السياسة )بدون  

م، يحق للمشترك ايأ  10. وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  أعالهفي شركة األول كابيتال على العنوان املذكور    خدمات العمالءبإدارة  

mailto:info@alawwalcapital.com
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صل في منازعات األوراق املالية بعد مض ي مدة إدارة حماية املستثمر، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الف  - إيداع شكواه لدى هيئة السوق املالية  

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى لجنة الفصل قبل انقضاء املدة (90)
َ
 .يوم تقويميا

 : معلومات أخرى  (31

 املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند الطلب دون مقابل.سيتم تقديم السياسات واإلجراءات التي سُتتبع ملعالجة تعارض أ( 

 .الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية( ب

 .وكل عقد مذكور في الشروط واألحكام، والقوائم املالية ملدير الصندوق ان املستندات املتاحة ملالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام الصندوق ( ج

الحاليون أو املحتملون أو   ال يوجد أي معلومة أخرى معروفة ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها مالكو الوحدات(  د

 .شروط وأحكام الصندوق التي سُيتخذ قرار االستثمار بناء  عليها مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن تتضمنها

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

 :متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق  (32

 إن االشتراك في أي وحدة من   ا الصندوق يختلف عن إيداع مبلغ نيدي لدى بنك محلي.  - 1

إن مدير الصندوق غير ملام بيبول الب استرداد الوحدات بسعر االشتراك كما أن قيمة الوحدات و إيراداتها عرضة للصعود و    - 2

 الهبوا. 

لصفيات سوق النيد خارز المملكة إلإن مدير الصندوق يير بأن   ا المصدر خاضع لهيئة رقابية  في حال التعامل مع أي مصدر     - 3

 مماملة للبنك المركاي. 

إ ا كان الصندوق سيستممر في عيود المشتيات لغرض التحوا فإن مدير الصندوق بير بأن الجهة المصدرة خاضعة ليواعد   - 4

 مالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماملة للهيئة.الكفاية ال

أشهر ( متوساة   3منهجية تصنيف استممارات الصندوق على آجال االستممار بين قصيرة ) أقل من  يعتمد مدير الصندوق  -5

 شهرا ( .    24من شهرا ( اويلة األجل )أكمر  24)حتى  

 : الوحدات  مالك من إقرار ( 33

 ممارسة كافة الصالحيات  ان لهو يقر مالك الوحدات باطالعه على شروط وأحكام الصندوق، وكذلك يقر بموافقته على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.  

 النظامية الالزمة بهذا الخصوص وفق ما تنص عليه لوائح صناديق االستثمار واألنظمة واللوائح والتعليمات املطبقة ذات العالقة.

 

  

 قة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها. فلقد قمت/قمنا باالطالع على شروط واحكام الصندوق واملوا

 االسم:

      التوقيع:                                                                                                                     

 :  التاريخ
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